Zápisnica č. 11
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji,
konaného dňa 27. novembra 2017 o 18,00 h v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ: Alojz Matúš , František Brímus, Ing. Tomáš Bílik,
Ing. Pavol Gabriel , Christiaan Slagter
- neprítomní poslanci – neospravedlnení : Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel
- hlavná kontrolórka: Ing. PhDr. Veronika Opáleková - neprítomná, ospravedlnená
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach:
1. Otvorenie, schválenie návrhu programu a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh Zásad pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Opoj
4. Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 2/2016 o financovaní originálnych kompetencií
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
1) Otvorenie, schválenie návrhu programu a overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič
privítaním prítomných. Konštatoval, že sú prítomní štyria poslanci OZ a teda zasadnutie je
uznášania schopné. Poslanci nepredložili žiadne zmeny v programe. Návrh na zmenu poradia
bodov programu doručila p. hlavná kontrolórka. Keďže za návrh programu, uvedeného na
pozvánke hlasovali všetci poslanci, o návrhu p. kontrolórky sa nehlasovalo.
Hlasovanie o programe dnešného rokovania, uvedeného na pozvánke:
Prítomní: 4
Za:
4 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik )
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 (Christiaan Slagter, Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel )
Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Alojza Matúša a Ing. Tomáša Bílika.
Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice:
Prítomní: 4
Za:
4 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik )
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 (Christiaan Slagter, Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel )
Po tomto hlasovaní, o 18.10.hod. sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Christiaan Slagter.
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2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil starosta obce Mgr. Peter Bartovič. Na
poslednom zasadnutí OZ dňa 24.10.2017 boli prijaté tieto uznesenia, ktorými Obecné
zastupiteľstvo v Opoji
- zobralo na vedomie kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ,
konaného dňa 19.9.2017 okrem uznesenia č. 62/2017, týkajúceho sa žiadosti p. Michala
Pazourka o preloženie prícestnej sochy z pozemku parc.č. 194/336 – starosta k tomu uviedol,
že podľa informácií z KPÚ p. Pazourek dostal vyjadrenie, že KPÚ nesúhlasí s preložením
prícestnej sochy, obci vyjadrenie od KPÚ nebolo dodnes doručené
- neprijalo Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Opoj z dôvodu, že nebola
kreovaná komisia na vybavovanie sťažností
- presunulo schválenie návrhu Zásad pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Opoj na
nasledujúce riadne zasadnutie OZ
- schválilo návrh VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce po doplnení
pripomienok
- schválilo rozpočtové opatrenie č. 5/2017
- zobralo na vedomie informáciu starostu obce o združeniach Mikroregión 11+ a MAS 11+
a požiadalo starostu obce na nasledujúcom zasadnutí OZ predložiť poslancom
- zmluvy o členstve v Mikroregióne 11+ a MAS 11+
- informáciu o výške finančných prostriedkov, zaplatených do týchto združení
- požiadať štatutárneho zástupcu MAS 11+ o účasť na najbližšom riadnom zasadnutí OZ
- požiadalo starostu obce v zmysle čl. 8, bod 3, písm. b) vypovedať zmluvu o poskytovaní
služieb IT outsourcingu so spoločnosťou NANOS s.r.o. Trnava a zabezpečiť dodávateľa na
poskytovanie služieb v IT oblasti pre potreby obce. Starosta k tomu uviedol, že zmluva bola
vypovedaná a vypíše sa výberové konanie na zabezpečenie dodávateľa na poskytovanie IT
služieb
- zobralo na vedomie informáciu starostu obce o podaných žiadostiach na čerpanie
prostriedkov z EÚ, nesúhlasilo s vyjadrením starostu a žiadalo k zápisnici priložiť ako prílohy
odpovede na žiadosti o sprístupnenie informácií, predložené poslancom Ing. Bílikom. Ing.
Bílik mal pripomienku, že prílohy neboli zverejnené na internete na čo reagoval starosta, že
tak urobíme a pri zápisnici budú zverejnené aj vyjadrenia k žiadostiam o sprístupnenie
informácií, ktoré predložil Ing. Bílik.
- zobralo na vedomie vysvetlenie p. Čomaja, zástupcu s.r.o. VIZIA Galanta k uzneseniu OZ č.
67/2017 zo dňa 19.9.2017 a trvalo na predložení plnej moci so súhlasným stanoviskom
všetkých vlastníkov v lokalite k zmene ÚPO
- zobralo na vedomie opakovanú žiadosť s.r.o. BTK Bratislava o zaradenie parciel registra „C“
č. 312/53 a parcely registra „E“ č. 293/2 do ÚP ako plochy nízkopodlažnej bytovej zástavby –
rodinné domy a neschválilo žiadosť BTK Invest
- zobralo na vedomie návrh spoločnosti Ekotec na uzatvorenie zmluvy a poverilo starostu
obce rokovaním so spoločnosťou a uzatvorením zmluvy na 2 roky s tým, že zo zmluvy budú
vypustené body č. 6.9. a 8.5.
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Ing. Bílik k uzneseniu ohľadom vypovedania zmluvy so spoločnosťou NANOS uviedol, že
starosta informoval poslancov, že vypíše výberové konanie na poskytovanie IT služieb obci,
avšak poslanci sa bavili len o zabezpečení spoločnosti, ktorá vypracuje novú obecnú webovú
stránku. O zabezpečení služieb IT sa poslanci nebavili.
Starosta uviedol, že spoločnosť NANOS nám zabezpečovala aj chod a údržbu výpočtovej
techniky, softvéru a hardvéru, zálohovanie dát. Ing. Bílik žiadal, aby starosta poslancom do
mailu napísal, v akom rozsahu si to predstavuje. Starosta uviedol, že toto bude obsahovať
technická časť výberového konania a môže im ju zaslať. Na podnet p. Slagtera starosta
uviedol, že dá sa poskytovanie služieb rozdeliť na 2 časti – na vypracovanie a spravovanie
obecnej webovej stránky a na poskytovanie IT služieb. P. Matúš na to reagoval, že po
obsahovej stránke nie je najhoršia, avšak chýba mu na nej zachytenie života v obci. To isté sa
týka aj nedostatočného propagovania obce v časopise Friško.
U z n e s e n i e č. 84/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu s vysvetlivkami o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Opoji, konaného dňa 24.10.2017.
Hlasovanie :
Prítomní: 5
Za:
5 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik,
Christiaan Slagter )
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel )
3. Návrh Zásad pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Opoj
Na pracovnom stretnutí sa poslanci dohodli na zložení komisie na vybavovanie sťažností
nasledovne : Ing. Tomáš Bílik – predseda, Jozef Šušel a Christiaan Slagter – členovia.
Náhradníkmi budú Alojz Matúš a Frantrišek Brímus.
U z n e s e n i e č. 85/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
a) návrh Zásad pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Opoj
b) zloženie komisie pre vybavovanie sťažností nasledovne :
Ing. Tomáš Bílik – predseda
Jozef Šušel – člen
Christiaan Slagter – člen
Alojz Matúš – náhradník
František Brímus – náhradník
Hlasovanie :
Prítomní: 5
Za:
5 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik,
Christiaan Slagter )
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Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel )
4. Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 2/2016 o financovaní originálnych kompetencií
Návrh Dodatku č. 1 bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou, nikto nemal k nemu
pripomienky a preto dal starosta o ňom hlasovať.
U z n e s e n i e č. 86/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 2/2016 o financovaní originálnych kompetencií
Hlasovanie :
Prítomní: 5
Za:
5 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik,
Christiaan Slagter )
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel )

5. Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020
Starosta u úvode navrhol jednu zmenu a to, aby sa poslanci najprv vyjadrili k Stanovisku
hlavnej kontrolórky. Poslanci nemali žiadne námietky a preto dal starosta hlasovať.
U z n e s e n i e č. 87/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na
roky 2018-2020.
Hlasovanie :
Prítomní: 5
Za:
5 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik,
Christiaan Slagter )
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel )
Potom sa starosta pýtal poslancov, či majú pripomienky k návrhu rozpočtu. Ing. Gabriel, vzhľadom
k tomu, že sa nezúčastnil pracovného stretnutia ohľadom návrhu rozpočtu sa informoval na niektoré
položky v rozpočte, bolo mu zodpovedané.

U z n e s e n i e č. 88/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu obce Opoj na rok 2018
b) b e r i e n a v e d o m i e
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návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.
Hlasovanie :
Prítomní: 5
Za:
5 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik,
Christiaan Slagter )
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel )
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
Pripomienky nemali poslanci k návrhu plánu kontrol žiadne a preto dal starosta a o návrhu
hlasovať.
U z n e s e n i e č. 89/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
Hlasovanie :
Prítomní: 5
Za:
5 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik,
Christiaan Slagter )
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel )
7) Rôzne
Starosta vysvetlil okolnosti okolo MAS 11+. Štatutárny zástupca Ing. Sagan sa ospravedlnil
z dnešného zasadnutia, na ktoré bol pozvaný z dôvodu pracovných povinností mimo
Slovenska. Obec Opoj v rokoch 2015 – 2017 zaplatila na členskom príspevky do Mikroregiónu
11+ čiastku 1840,50 € a do MAS 11+ 462,15 €. Zakladateľská zmluva bola zaevidovaná
zakladajúcimi obcami a obec Opoj je členom na základe uznesenia valného zhromaždenia
Mikroregiónu 11+ zo dňa 23.3.2015, kde na základe uznesenia OZ zo dňa 4.2.2015 bola obec
Opoj prijatá do MR 11+ a toto je súčasťou Zakladateľskej listiny, evidovanej na MV SR.
Dňa 14.11.2017 obci prišiel mail od p. Halásza, kde nám oznamuje, že Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo sieť MAS, kde MAS 11+ sa stala úspešnou
a bude s ňou podpísaná zmluva na schválenú alokáciu 1,055 tis. EUR, z čoho 51 % pôjde pre
súkromný sektor a 49 % pre verejný sektor. Na základe uhradených členských príspevkov
obec Opoj by mala v prvej fáze dostať 17.000,- EUR. Ak sa vyčerpá celá dotácia, MAS 11+
môže dostať dodatkovú alokáciu vo výške 945 tis. EUR, z čoho by sme mohli dostať znovu cca
17 tis. EUR. P. Matúš sa informoval, na čo sa môže dotácia použiť, na čo starosta odpovedal,
že na to, čo si vyberieme. Ing. Bílik sa informoval, aká je tam operačná os a keďže výzvu
zastrešuje MP SR, asi tam bude nejaký okruh, na čo starosta uviedol že operačný program je
Leader, každá MAS si vypisuje výzvy sama podľa potrieb obcí.
Zároveň starosta informoval poslancov, že dnes obdržal pozvánky na valné zhromaždenie
MR 11+, ktoré sa bude konať v Cíferi a jedným z bodov programu bude zrušenie členského
príspevku na rok 2018. Valné zhromaždenie MAS 11+ má jeden z bodov programu
mimoriadne členské v roku 2017, pretože podmienkou na získanie dotácie z NFP je
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nezadĺženosť MAS, ktoré sa preukazuje predložením účtovnej uzávierky za rok 2016. Keďže
v roku 2016 MR 11+ poskytol pôžičku na chod kancelárie MAS 11+, je potrebné finančné
vyrovnanie a zmazanie dlhu MAS voči MR.
Ihneď po skončení roka 2017 by sa vykonala účtovná uzávierka, aby sa do 19.1.2018 stihla
podať žiadosť do NFP. Po ukončení diskusie dal starosta hlasovať o mimoriadnom členskom
príspevku do MAS 11+.
U z n e s e n i e č. 90/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce na rokovaní valného zhromaždenia MAS 11+ a Mikroregión 11+ súhlasiť
s mimoriadnym členským príspevkom v roku 2017 vo výške 0,15 €/obyvateľa.

Prítomní: 5
Za:
4 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Christiaan Slagter )
Proti:
0
Zdržal sa: 1 (Ing. Tomáš Bílik)
Neprítomní: 2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel )
Žiadosť p. Andreja Svatíka – prenájom nehnuteľnosti č. súp. 3 na dobu neurčitú za účelom
zriadenia gastro prevádzky (kaviareň, bar). V prílohe žiadosti je predbežný rozpočet na
rekonštrukciu budovy v hodnote cca 16 tis. EUR. K žiadosti sa vyjadril p. Svatík, ktorý uviedol,
že väčšinu prác na rekonštrukcii by vykonával svojpomocne, čím by sa cena dala znížiť.
Ing. Bílik sa ho pýtal, ako si predstavuje spolufinancovanie rekonštrukcie, načo p. Svatík
uviedol, že chcel by vedieť, do akej sumy sa môže obec podieľať na rekonštrukcii. Ďalej sa
Ing. Bílik informoval na výšku nájomného v tejto budove. Starosta reagoval, že ročné
nájomné je 1.200,- €.
P. Matúš uviedol, že on nikdy nebude súhlasiť s prenájmom na dobu neurčitú a radšej sa
začnime baviť o predaji budovy. Neprichádza do úvahy, aby obec investovala do
rekonštrukcie a potom 10 alebo viac rokov čakala, kedy sa jej investované finančné
prostriedky vrátia.
Ing. Gabriel sa vyjadril, že myšlienke zriadenia takejto prevádzky v obci je naklonený, budova
je staršia a obec by mohla niečo do nej investovať, avšak suma 16.000,- € je pre obec
pomerne vysoká čiastka.
Ing. Bílik navrhol túto žiadosť presunúť na rokovanie pracovného zasadnutia, pretože sa
bavíme len v hypotetickej rovine. U neho predaj nehnuteľnosti neprichádza do úvahy,
pripojil sa aj p. Brímus.
Poslanci sa dohodli, že žiadosť p. Svatíka prerokujú na pracovnom stretnutí, na ktoré bude
pozvaný aj žiadateľ.
VIZIA Slovakia zastúpená p. Čomajom nedoručila plnomocenstvá so súhlasným stanoviskom
všetkých vlastníkov v lokalite k zmene ÚPO a preto sa žiadosť presúva na nasledujúce
zasadnutie OZ.
Riaditeľka MŠ doručila rozpočtovú požiadavku na 5.000,- € na rekonštrukciu pivničných
priestorov a 1.000,- € na opravu, resp. výmenu okenných žalúzií - toto sa bude riešiť
v priebehu roku 2018.
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Ing. arch. Krupová upozornila starostu, že obec v zmysle zákona o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku je povinná každé 4 roky preskúmať schválený územný plán, či nie sú
potrebné zmeny alebo doplnky. Je potrebné vypísať verejnú ohlášku, že obec plánuje
prehodnotiť svoj územný plán a následne doručené návrhy na zmenu prerokuje obecné
zastupiteľstvo. Žiadateľ o zmenu je potom povinný buď úplne alebo čiastočne zmenu
územného plánu uhradiť.
Ing. Bílik uviedol, že tieto záležitosti má zabezpečiť p. starosta v súčinnosti s Ing.arch.
Krupovou. O zmene ÚPO sme sa v tomto roku bavili už 3-4 krát, dohodli sme sa, že p.
Krupová sa zúčastní rokovania na pracovnom sedení, ani jedenkrát táto požiadavka nebola
zo strany starostu zabezpečená a OZ sa bez p. Krupovej nepohne.
P. starosta sa vyjadril, že nie raz pozýval p. Krupovú na zasadnutie OZ s tým, že by ocenil jej
prítomnosť, zatiaľ pozvanie neprijala.
Starosta navrhol, aby sa prijalo uznesenie, že obec poveruje starostu zverejniť verejnú
vyhlášku a ak prídu relevantné žiadosti na zmenu ÚP, p. Krupovú prizveme na zasadnutie,
aby sa odborne vyjadrila. Ing. Bílik sa k tomu vyjadril, že zverejnenie verejnej vyhlášky je
v kompetencii starostu obce a nie je potrebné k tomu prijímať uznesenie.
Kamerový systém – bola vypísaná výzva na kamerový systém, všetky doklady máme
zabezpečené, ešte treba schváliť uznesenie, že v prípade, ak žiadosť bude schválená, obec
zabezpečí spolufinancovanie vo výške 20, resp. 5 % z celkovej hodnoty kamerového systému.
Ing. Bílik sa vyjadril, že v informáciách starostu je veľa premenných veličín, OZ nevie, na akú
čiastku je stanovený rozpočet a je rozdiel zafinancovať 5 alebo 20 %.
Starosta uviedol, že výzva je nastavená tak, že spolufinancovanie je 5 alebo 20 %, on sám to
ešte nevie a predbežný rozpočet na kamerový systém je 24.000,- €. V projekte sa počíta s 12
statickými a 4 pohyblivými kamerami + drôty, transpondéry.
U z n e s e n i e č. 91/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
so spolufinancovaním kamerového systému v prípade získania dotácie z Ministerstva
vnútra SR
Prítomní: 5
Za:
5 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Christiaan Slagter,
Ing. Tomáš Bílik )
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel )
8) Diskusia
Ing. Gabriel – dokedy je zazmluvnené nové verejné osvetlenie LED svietidlami pri štátnej
ceste, ako to vyzerá s pokutou spoločnosti ISMONT, doteraz nie je zrealizované vodorovné
a zvislé dopravné značenie pri MŠ.
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Starosta - zmluva so spoločnosťou LASER media je uzavretá od 1.6.2017 na dobu 1 roka. Je to
už 15-ty mesiac, čo bola podaná žaloba a Krajský súd ešte nerozhodol a na základe
informácie od vedúceho odboru výstavby Okresného úradu v Trnave Ing. Antala, v prípade
nepriaznivého výroku súdu, OÚ podá dovolanie na Najvyšší súd. Čo sa týka vodorovného
značenia, pracovníci SÚC TTSK striekali prechod pre chodcov na štátnej ceste, mal
prisľúbené, že prechod nastriekajú aj pri MŠ, ale pracovníci zmizli. Zvislé dopravné značky
budú zakúpené a osadené. Ing. Gabriel sa kriticky vyjadril k riešeniu tohto problému,
o ktorom sa hovorí celé funkčné obdobie a až na odstránenie spomaľovačov z miestnej
komunikácie, sa nič neurobilo. P. Matúš sa vyjadril, že po spracovaní pasportu dopravného
značenia, ktorý schvaľuje aj DI PZ, príde o osadeniu dopravných značiek. Pasport však mal
byť spracovaný už dávno a chybou je, že sa neplnia prijaté uznesenia.
P. Brímus sa vyjadril, že on sa v tejto veci angažoval 10 rokov a nič sa pre nápravu neurobilo.
Na rokovaní s NDS prišlo k rozhodnutiu, že sa zatarasí účelová komunikácia v bode zjazdu
z diaľnice, ale nebola k tomu podpora z radov poslancov a bolo to zamietnuté.
P. Matúš – verejné osvetlenie pri rakúskych bytovkách svieti min. o 20 min. skôr ako verejné
osvetlenie v obci, umiestnenie prefabrikátu – žumpy v tesnej blízkosti prícestnej sochy sv.
Jána. Starosta k tomu uviedol, že pôjde s údržbárom a rastlinu, ktorou je zatienené čidlo na
VO pri rakúskych bytovkách ostrihá. Na dočasné uloženie žumpy pri soche dal stavebníkovi
súhlas, pretože TAVOS nedal súhlas, aby sa novostavba oproti cez cestu napojila na obecnú
kanalizáciu a preto odkanalizovanie musí riešiť takýmto spôsobom. Ak pracovníci ZSE
odstavia elektriku, prefabrikát bude žeriavom vložený do výkopu pred domom.
Starosta uviedol, že obec urobila všetky kroky, aby v dolnej časti eliminovala výpadky
elektrickej energie, stromy boli orezané a bol požiadaný p. Hajdučko, aby bola vykonaná
údržba trafostanice z dôvodu odstránenia výkyvov napätia, na ktoré sa sťažujú obyvatelia
dolnej časti obce.
P. Matúš poďakoval obecnému úradu za finančnú pomoc pri organizovaní Prehliadky
speváckych súborov dňa 18.11.2017, ktorá sa konala pod záštitou Jednoty dôchodcov
Slovenska. Vystúpilo 8 súborov, zúčastnilo sa ho asi 160 ľudí, všetci účinkujúci odchádzali
spokojní. Ľuďom, ktorí im poskytli pomoc pri zabezpečení občerstvenia pre zúčastnených
bude poďakované v stredu.
P. Slagter kvitoval, že poslanci sa zišli na pracovnom stretnutí, program si prebrali a potom
jednotne vystupovali pri prerokovávaní jednotlivých bodov programu a teda vidí efekt
v pracovných stretnutiach.
P. starosta navrhol, aby sa posledné riadne zasadnutie OZ konalo 12.12.2017 a deň predtým
by mohlo byť pracovné stretnutie, aby sa mohlo prerokovať VZN o odpadoch, pretože bola
schválená novela zákona o odpadoch s tým, že drobný stavebný odpad do váhy 500 kg bude
môcť občan priviezť do kontajnera bez poplatku.
P. Brímus sa informoval na VZN o používaní pyrotechniky na území obce – starosta uviedol,
že ho má rozpracované a na nasledujúcom zasadnutí môže byť schválené. Ďalej p. Brímus
poďakoval na zasadnutí prítomnému občanovi p. Dvorákovi za opilovanie stromov, ktoré
bránili výhľadu na štátnu cestu.
P. Kudláč – v piatok jemu, ani p. Kožányiovej nevyviezli komunálny odpad. Pracovníci FCC
mu tvrdili, že starosta zakázal vývoz smetných nádob tým občanom, ktorí nemajú uhradený
poplatok. Cíti sa dotknutý tým, že ho obec označila za neplatiča. P. starosta k tomu uviedol
že on určite taký príkaz nedal. V piatok mu volali z FCC a on dal pokyn, že v našej obci majú
vyvážať len nádoby označené nálepkou .A.S.A., resp. malou nálepkou s pečiatkou obce.
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Tak sa mohlo stať, že takému občanovi, ktorý smetnú nádobu nemal označenú nálepkou,
nebol odpad vyvezený. Zapojil sa Ing. Bílik, že pred tromi rokmi im nevyviezli smetnú nádobu
s tým, že plechové nádoby sa už nevyvážajú, len plastové. Po intervencii u vtedajšieho
starostu p. Matúša im bola smetná nádoba vyvezená. P. Matúš navrhol vymyslieť taký
systém, aby k takýmto situáciám neprichádzalo.
Ing. Bíliková sa informovala, ako pokračuje dopracovanie projektu na revitalizáciu vstupu do
cintorína. Starosta k tomu uviedol, že dnes telefonoval s projektantkou Ing. Fraňovou a tá sa
mu ospravedlnila a dopracovaný projekt bude hotový zajtra. Ďalej sa informovala, či sú
v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na výsadbu dvoch malých záhonov v spevnenej
ploche pri cintoríne. Starosta odpovedal, že výsadba sa zrealizuje na jar. Ing. Bíliková sa ešte
pýtala, či vzhľadom k výrubu vyschnutých drevín v miestnom parku v tomto roku, či sa do
budúcnosti neplánuje jeho revitalizácia a kedy WS Investment začne s výstavbou
polyfunkčného objektu. Starosta uviedol, že park by sa mohol zrevitalizovať na budúci rok,
načo Ing. Bílik poznamenal, že starosta sľubuje zabezpečenie projektu revitalizácie parku už
tretí rok.
Ing. Bíliková uviedla, že má informáciu, že investori ponúkajú novopostavené byty s tým, že
v obci je škola a keď sa ohradila voči tejto zavádzajúcej informácii, dostala odpoveď, že
starosta prisľúbil vybavenie školského autobusu. Starosta k tomu uviedol, že možno je to len
marketingový ťah spoločnosti a p. Matúš reagoval, že zakúpenie autobusu by bolo vhodné,
ale vzhľadom k finančným možnostiam obce nepravdepodobné. Starosta uviedol, že obec
môže mať uzatvorených viac dohôd o školskom obvode. Momentálne bola požiadavka zo
strany rodičov na školský obvod s obcou Križovany n/D.
Ing. Bíliková sa ešte pýtala, či obec plánuje ohňostroj na Silvestra, na čo starosta reagoval že
to nie je v pláne kultúrnych akcií.
P. Dvorák – pýtal sa, či sa niečo pohlo so zberným dvorom. P. starosta uviedol, že dnes mal
rokovanie so zástupcami poradenskej spoločnosti Agropret, ale ohľadom zberných dvorov
ešte nevyšla výzva.
Ing. Bílik – informoval sa, či starosta zo svojej pozície riešil v ZSE výpadky elektriny v dolnej
časti a žiadal, aby starosta zaslal písomnú žiadosť na odstránenie príčin výpadkov prúdu
a poukázal na to, že so súhlasom starostu bola uložená žumpa k prícestnej soche, pričom
investor nesplnil podmienky obce ohľadom úpravy priestranstva okolo sochy, ktoré
momentálne vzhľadom na okolnosti ani splniť nemôže. Starosta mal určiť iné miesto na
dočasné uloženie žumpy – napr. pri ihrisku.
9. Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných poslancov alebo
občanov nemal viac žiadny príspevok do diskusie, poďakoval starosta prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Overovatelia : ...............................................
Alojz Matúš

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

...............................................
Ing. Tomáš Bílik
Zapísala:
Eva Zlatohlávková
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