Z á p i s n i c a č. 2
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 11. júna 2013
v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : 5 z 5 poslancov OZ
Program zasadnutia :
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh Záverečného účtu obce Opoj za rok 2012 a stanovisko hlavnej kontrolórky
4. Správa o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2013
5. Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2013
6. Schválenie Zmeny 02/2012 ÚPO, návrh VZN č. 1/2013 k Zmene 02/2012 ÚPO
a vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu
7. Rôzne
8. Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
9. Záver

1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce p. Matúš.
Konštatoval, že sú prítomní všetci piati poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné.
P. starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky k programu, uvedenému na
pozvánkach. Poslanci nemali k preloženému programu žiadne pozmeňujúce návrhy. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Máriu Bauerovú a p. Emanuela Adámka.
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil poslanec p. František Brímus. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu.
U z n e s e n i e č. 4/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
3) Návrh Záverečného účtu obce Opoj za rok 2012 a stanovisko hlavnej kontrolórky
Starosta obce uviedol, že poslanci obdržali spolu s pozvánkou aj návrh Záverečného účtu
a tabuľky o plnení rozpočtu za rok 2012 a Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému
účtu. Starosta vyzval poslancov, aby sa k materiálom vyjadrili.
P. Adámek sa informoval na výšku pohľadávok za daň z nehnuteľnosti a poplatku za
komunálny odpad, p. Gál poukázal na nákup novej ponorky pre nájomné domy č. súp. 252,
257 a 259 s tým, pôvodná ponorka vydržala krátko.
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Viac pripomienok zo strany poslancov nebolo a preto sa pristúpilo k hlasovaniu k tomuto
bodu programu.
U z n e s e n i e č. 5/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) s c h v a ľ u j e
- Záverečný účet obce Opoj za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad
- použitie prebytku vo výške 321,83 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) a § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu
rezervného fondu vo výške 321,83 €
b) b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Opoj za rok 2012.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
4) Správa o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2013
Správu o kontrolnej činnosti HK obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Nemali k nej žiadne
pripomienky.
U z n e s e n i e č. 6/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za I. polrok 2013
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

5) Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2013
Plán kontrolnej činnosti HK obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Poslanci nemali k plánu
žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 7/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľ uje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2013.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
6. Schválenie Zmeny 02/2012 ÚPO, návrh VZN č. 1/2013 k Zmene 02/2012 ÚPO
a vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu
Starosta k tomuto bodu uviedol, že poslanci už minulý rok odsúhlasili Zmenu 2/2012 ÚPO,
ktorým vznikne nová ulica na IBV. Starosta oboznámil poslancov s vyjadreniami
a pripomienkami zainteresovaných orgánov a organizácií z pripomienkového konania
k návrhu riešenia Zmeny 2/2012.
Zároveň oboznámil poslancov s VZN č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť
územného plánu obce Opoj vyhlásená VZN č. 1/2009 zo dňa 8.9.2009.
P. Gál sa informoval, koľko rodinných domov by sa malo postaviť v tejto lokalite. Starosta
uviedol, že 48.
Poslanci nemali k predmetným materiálom pripomienky.
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U z n e s e n i e č. 8/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
1.
Berie na vedomie
a)

správu o prerokovaní Zmien a doplnkov 02/2012 Územného plánu obce Opoj
(príloha č. 1)

b)

stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené
k návrhu Zmien a doplnkov 02/2012 Územného plánu obce Opoj

2.

Schvaľuje

a)

Zmeny a doplnky 02/2012 Územného plánu obce Opoj,

b)

vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a
doplnkov 02/2012 Územného plánu obce Opoj (príloha č. 2)

c)

VZN č.1/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2012
Územného plánu obce Opoj

3.

Ukladá

a)

zabezpečiť zverejnenie VZN č. 1/2013
Termín :
ihneď po schválení Zmien a doplnkov 02/2012

b)

označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 02/2012
Územného plánu obce Opoj schvaľovacou doložkou
Termín :
do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 02/2012

c)

vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 02/2012 územného plánu Registračný list
a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR
Termín :
do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 02/2012

d)

zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 02/2012 Územného plánu obce Opoj v obci, na
Obvodnom úrade Trnave, oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade
(Spoločný obecný úrad v Trnave)
Termín :
do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 02/2012

Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
7) Rôzne
Starosta obce predložil nasledovné žiadosti :
Miroslav Kubov, bytom Vlčkovce 324 žiada o prenájom nebytového priestoru č. súp. 3 za
účelom zriadenia predajne potravín.
P. starosta k tomu uviedol, že t.č. je priestor prenajatý Danielovi Oravcovi, bytom Opoj 64,
avšak predajňa je už od začiatku marca zatvorená a preto chce nájomnú zmluvu
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s menovaným zrušiť. P. Oravcovi bude zaslané predvolanie na obecný úrad, kde budú otázky
ukončenia prenájmu prerokované.
P. starosta vyzval p. Kubova, ktorý bol prítomný na zasadnutí, aby oboznámil poslancov
s podnikateľským zámerom. P. Kubov uviedol, že v predajni by chcel predávať hlavne
pekárenské a mliekarenské výrobky prevažne slovenského resp. českého pôvodu a predajňu
by chcel vybaviť dopekacou pecou.
Poslanci privítali zámer p. Kubova s tým, že očakávajú zlepšenie poskytovaných služieb
v oblasti zásobovania obyvateľov potravinami.
Ďalej p. starosta predložil ďalšiu žiadosť na prenájom nebytového priestoru č. súp. 3 –
Krajčovičová Alžbeta, bytom Majcichov 171 žiada tieto priestory prenajať za účelom
zriadenia predajne kvetín a záhradkárskych potrieb.
Poslanci uviedli, že sa stotožnili so zámerom p. Kubova a preto žiadosť p. Krajčovičovej je
bezpredmetná. Starosta dal o žiadostiach hlasovať.
U z n e s e n i e č. 9/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s prenájmom nebytového priestoru č. súp. 3 p. Miroslavovi Kubovovi, bytom Vlčkovce 324
za účelom zriadenia predajne potravín
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
U z n e s e n i e č. 10/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
nesúhlasí
s prenájmom nebytového priestoru č. súp. 3 p. Alžbete Krajčovičovej, bytom Majcichov
171 za účelom zriadenia predajne kvetín a záhradkárskych potrieb.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
Starosta oboznámil poslancov s listom p. Petra Repiského, bytom Vlčkovce 94 o zrušení
strediska – zariadenia na zber odpadov dňom 31.5.2013. Menovaný navozenú drevnú hmotu
podrví, odvezie a parcelu č. 537/10 dá do pôvodného stavu.
Starosta uviedol, že z dôvodu aktualizácie je potrebné schváliť nové zloženie Výdajne
odberných oprávnení č. 34 a navrhuje komisiu v zložení : Katarína Barincová – vedúca
výdajne, Anna Áčová, Irena Štrbová a Elena Polakovičová – výdajkyne.
Poslanci so zložením komisie VOO súhlasili.
U z n e s e n i e č. 11/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
zriadenie Výdajne odberných oprávnení číslo 34 pre obec Opoj podľa rozhodnutia
Krajského úradu v Trnave.
Pre zriadenú VOO určuje komisiu v zložení :
vedúca výdajne
Barincová Katarína
výdajca
Áčová Anna
výdajca
Štrbová Irena
výdajca
Polakovičová Elena
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Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
Obec Majcichov a primátor mesta Trnava nám poslali žiadosti o dotáciu pre ŠKD a ŠJ pri ZŠ
v Majcichove, resp. CVČ v Trnave, nakoľko tieto zariadenia navštevujú žiaci s trvalým
pobytom v našej obci a obec Opoj dostáva účelovo určené finančné prostriedky na záujmové
vzdelávanie detí podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce od 5 rokov veku
do dovŕšenia 15 rokov veku podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka.
Starosta k žiadostiam uviedol, že vo VZN nemáme stanovenú výšku príspevku na záujmové
vzdelávanie, tieto veci si preveríme, pripravíme návrh nového VZN a stanovenú čiastku
zakotvíme aj do výdavkovej časti rozpočtu na rok 2014.
Obec pripravuje 2 nájomné zmluvy a to na prenájom obecných pozemkov p. Zlatkovi
Junasovi a manželom Antonovi a Anne Sedlákovým. Na pracovnom stretnutí sa dohodneme
na výške nájomného.
Riaditeľka MŠ p. Katarína Hudeková Cehláriková predložila žiadosť na zmenu mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a to, že príspevok navrhuje
zvýšiť z 11,- € na 15,- € a za deti do 3 rokov veku a deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci
z 11,- na 30,- € mesačne. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 bol vyvesený na úradnej tabuli
obce.
P. Adámek sa informoval, aká je kapacita našej škôlky a p. Gál uviedol, že k zvyšovaniu
poplatkov musíme pristupovať citlivo, pretože deti majú mladí ľudia a mladé rodiny majú
nedostatok financií z dôvodu zabezpečovania si vlastného bývania.
U z n e s e n i e č. 12/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení na území obce Opoj.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
Starosta informoval poslancov, že dnes sa zúčastnil porady na ÚPSVR Trnava ohľadom
možnosti zamestnať občanov evidovaných na úrade práce. Príspevok na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j možno poskytnúť nezamestnanému,
ktorého obec zamestná a to v prípade, že bude mať viac ako 50 rokov, alebo vzdelanie nižšie
ako stredné odborné alebo ak sa jedná o dlhodobo nezamestnaného občana. Obec by
vybraného uchádzača musela zamestnať na dobu 9 mesiacov a vzhľadom k tomu, že by
podstatná časť doby zamestnania padla na zimné obdobie, obec v tomto roku nebude môcť
využiť túto možnosť, pretože my by sme potrebovali občana zamestnať hlavne na kosenie
v letnom období, prípadne na hrabanie a zametanie.
Ďalej starosta predložil žiadosť Ing. Vladimíra Rožiča, bytom Opoj 153 ohľadom poskytnutia
finančnej výpomoci. Poslanci k žiadosti uviedli, že vzhľadom na nedostatok finančných
prostriedkov sa výpomoc neposkytne.
Ďalej starosta obce poslancov informoval, že
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- na DS bol zatretý hanlivý nápis,
- z lavičiek v parku boli odstránené dosky, pretože niekto do nich natĺkol klince,
- Povodie Váhu upravilo hrádzu a čiastočne prehĺbilo tok potoka Dudváh v úseku od stavu po
prvú zákrutu. Obec bude musieť na tento úsek zrealizovať zábradlie.
- strecha na šatniach TJ bola opravená. K tomu p. Gál uviedol, že do rozpočtu na rok 2014 by
sa mala vyčleniť čiastka na opravu celej strechy.
- 22.6. sa bude v kultúrnom dome krstiť 2. diel Nárečového slovníka obce Opoj
- 27.7. pôjdeme na Rezbárske dni do Štiavnických Baní
- máme 4 ponuky na LED verejné osvetlenie obce. Bolo by dobré pozvať žiadateľov na
pracovné stretnutie, aby nám odprezentovali svoje ponuky. P. Adámek sa pripojil s tým, aby
sme na prezentáciu pozvali aj p. Drusca, ktorého ponuku OZ na LED osvetlenie obce
v minulosti zamietlo.
- v areáli ihriska je vybetónovaná plocha, ktorá je na cudzom pozemku, obci nebolo nič
ohlásené. Členovia výboru TJ pp. Gál a Adámek sa vyjadrili, aby sa starosta s otázkami
ohľadom betónovej plochy obrátil na prezidenta TJ p. Šipku.
Starosta obce uviedol, že v zmysle VZN o poskytovaní dotácií obec v rozpočte na rok 2013
schválila čiastku na dotácie pre neziskové organizácie a túto je potrebné rozdeliť.
Navrhol pre TJ 5.000,- €, pre cirkev 700,- € a pre ZO SPZ 250,- €, pre ZO CHPH 150,- € a pre
ZO JDS 150,- €. Poslanci s návrhom súhlasili.
U z n e s e n i e č. 13/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
v zmysle čl. 6, odst. 1 VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotácie
jednotlivým subjektom na základe žiadosti nasledovne :
TJ Družstevník Opoj – 5.000,- €
ZO Slovenského poľovníckeho zväzu Vlčkovce Opoj – 250,- €
ZO Chovateľov poštových holubov Opoj – 150,- €
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Opoji – 150 ,- €
Rímskokatolícky farský úrad v Opoji – 700,- €.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
Starosta obce ešte uviedol, že v zmysle novely č. 154/2011 k zákonu č. 253/1994 Z.z.
o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest má byť plat starostu raz za rok
prerokovaný na obecnom zastupiteľstve. Výšku platu starostu predložila účtovníčka p.
Zlatohlávková. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mzdy v národnom
hospodárstve za predchádzajúci rok (rok 2012 – 805,- €) a násobku podľa zaradenia do
veľkostnej tabuľky obcí (2.skupina: počet obyvateľov od 501 do 1000 obyvateľov – násobok
1,65), zaokrúhlený na celé eurá nahor. V roku 2013 patrí starostovi obce p. Matúšovi plat vo
výške 1.329,- €. Poslanci nenavrhli starosti zvýšenie platu v zmysle § 4 odst. 2 zákona č.
253/1994 Z.z.
8) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
P. Gál poukázal na kritickú situáciu s kanalizáciou v dolnej časti obce, voda z kanalizácie nie je
odvádzaná dostatočne, kanalizačné šachty nie sú vodotesné, nateká do nich spodná voda,
ktorá je potom cez poklop vytláčaná spolu s fekáliami do terénu, fekálie prechádzajú do
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spodných vôd a hrozí, že bude kontaminovaná voda v studniach. Túto situáciu je potrebné
urýchlene riešiť, pretože hrozí epidémia.
P. starosta navrhol, aby sa z dnešného zasadnutia zaslal výpis na a.s. TAVOS Piešťany.
P. Bauerová sa informovala, kedy budú z lokality Pažiť pri potoku zlikvidované skládky
zeminy a asfaltu. Starosta uviedol, že skôr ako firmy realizujúce obecný vodovod z obce
odídu, musia dať všetko do poriadku.
P. Brímus poukázal na vodovodné potrubie, ktoré sa nachádza v jarku pri Miklovičových,
predtým bolo dlho pri jeho dome a informoval poslancov, že dal podnet na MŽP ohľadom
doriešenia situácie s kanálom. Obec prečistením a prekopaním odvodňovacieho kanála zo
Sihoti nechce zrušiť jestvujúcu mokraď, tá tam bola veľa rokov, len chce odvodniť záhrady
a záhumienky občanov zaliate spodnou vodou. Ministerstvo od neho žiadalo
fotodokumentáciu, ktorú im aj poskytol.
P. Gál poukázal na nepostačujúce kosenie obce na dolnom konci, kde by sa mohlo kosiť
aspoň pred domami, v ktorých žijú staré osoby. Starosta k tomu uviedol, že kosí len údržbár,
ktorý si musí pokosené aj sám hrabať a zametať a preto sa nestíha pokosiť celú obec. P.
Brímus sa zapojil s návrhom, aby sa oslovili organizácie, ktorým obec poskytuje dotácie, aby
pomohli pri udržiavaní verejných priestranstiev v obci.

9) Záver
Keďže nikto z prítomných nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval
starosta prítomným poslancom a občanom za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia: .........................................
Ing. Mária Bauerová

Starosta obce :
Alojz Matúš

.........................................
Emanuel Adámek
Zapísala : Zlatohlávková

7

