Zápisnica č. 4
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji,
konaného dňa 24. apríla 2018 o 18,00 h v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ: František Brímus, Jozef Šušel , Ing. Pavol Gabriel,
Christiaan Slagter, Alojz Matúš
- hlavná kontrolórka: Ing. PhDr. Veronika Opáleková
- občania obce
Neprítomní :
- poslanci – ospravedlnený :
- poslanci – neospravedlnená :

Ing. Tomáš Bílik
Mgr.Ing. Patrícia Gudabová

Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach:
1. Otvorenie, schválenie návrhu programu a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vyhlásenie zámeru a spôsobu odpredaja obecného pozemku parc.č. E 500/3
(trafostanica)
4. Výber nájomcu do uvoľneného nájomného bytu
5. Informácia o zmene nájomcu v bytovom dome č. súp. 257
6. Rozpočtové opatrenie č. 2,3/2018
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
1) Otvorenie, schválenie návrhu programu a overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji zvolané v zmysle čl. 8, bod 9)
Rokovacieho poriadku otvoril starosta obce Mgr. Bartovič privítaním prítomných.
Konštatoval, že sú prítomní piati poslanci OZ a teda zasadnutie je schopné prijímať
uznesenia. Uviedol, že riaditeľka MŠ p. Hudeková Cehláriková mu odovzdala petíciu občanov
na zvýšenie kapacity MŠ o jednu triedu a pred zasadnutím požiadala, aby sa tento bod
prerokoval na začiatku zasadnutia OZ. Preto navrhol, aby sa bod „Návrh na rozšírenie
kapacity materskej školy o jednu triedu“ prerokoval ako bod č. 3, po ňom budú nasledovať
body tak, ako sú uvedené v pozvánke. Poslanci hlasovali o tomto doplnenom programe:
1. Otvorenie, schválenie návrhu programu a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh na zvýšenie kapacity materskej školy o jednu triedu
4. Vyhlásenie zámeru a spôsobu odpredaja obecného pozemku parc.č. E 500/3
(trafostanica)
5. Výber nájomcu do uvoľneného nájomného bytu

6. Informácia o zmene nájomcu v bytovom dome č. súp. 257
7. Rozpočtové opatrenie č. 2,3/2018
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Hlasovanie o doplnenom programe dnešného rokovania:
Prítomní: 5
Za:5 (Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, Christiaan Slagter, Alojz Matúš, František Brímus )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní:2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik)
Program rokovania bol schválený.
Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Františka Brímusa a Jozefa Šušela.
Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice:
Prítomní: 5
Za:5 (Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, Christiaan Slagter, Alojz Matúš, František Brímus )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní:2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik)
Overovatelia zápisnice boli schválení.
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa
28.03.2018 predložil starosta obce. Je priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu.
U z n e s e n i e č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji,
konaného dňa 28.03.2018.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za:5 (Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, Christiaan Slagter, Alojz Matúš, František Brímus )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní:2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik)
Uznesenie bolo prijaté.
3) Návrh na zvýšenie kapacity materskej školy o jednu triedu
Starostovi obce bola doručená petícia rodičov detí predškolského veku za zvýšenie
kapacity materskej školy a rozšírenie o jednu triedu. Keďže zápis detí do MŠ sa bude konať
25. a 26.4.2018, teda po konaní zastupiteľstva, budeme musieť počkať, koľko detí sa prihlási.
Riaditeľka MŠ P. Hudeková Cehláriková – dnes vieme, že do školy odíde 6 detí a zatiaľ je
prihlásených 8 detí, ale presný počet budeme vedieť až v piatok po zápise.

P. starosta – navrhol počkať do piatku a potom to, či bude nedostatok miest v MŠ a bude
treba otvoriť ešte jednu triedu alebo nie, prerokovať na pracovnom zasadnutí.
P. Matúš – p. riaditeľka bude robiť zápis a ona už pri zápise potrebuje vedieť, či bude tretia
trieda otvorená, aby vedela, koľkom detí môže prijať..
P. riaditeľka – rozhodnutia o prijatí do MŠ sa nevydávajú pri zápise. Žiadosti do MŠ si prišlo
zobrať asi 20 rodičov a rodičia potrebujú vedieť výsledok čím skôr, aby v prípade, že ich dieťa
nebude prijaté do našej škôlky si ho mohli umiestniť inde.
Ing. Gabriel – teraz sú v škôlke 2 triedy, koľko chýba detí, aby sa mohla otvoriť ešte jedna
trieda? P. riaditeľka – v triedach je prijatých po 21 detí a ak to podmienky dovolia, v každej
triede môže byť max. 24 detí (21 + 3), ale priestory v našej škôlke nie sú vyhovujúce na to,
aby v triedach bolo 24 detí. Bolo dobré sa teraz dohodnúť na termíne, kedy sa zídu poslanci
a rozhodnú, aby pri zápise vedela povedať termín, kedy bude môcť rodičom povedať, či dieťa
do školy bude prijaté alebo nie. Ak rozhodnutie poslancov príde o 2-3 mesiace, rodičia budú
mať problém umiestniť dieťa do inej MŠ.
P. Matúš – dokončil myšlienku, že dnes by mali poslanci zaujať stanovisko, že pokiaľ p.
riaditeľka za dva dni predloží určitý zoznam a počet prihlásených detí, a pokiaľ to bude
spĺňať tie podmienky, tak zastupiteľstvo môže súhlasiť s takýmto riešením a teda otvoriť
tretiu triedu.
P. Šušel – podľa neho je petícia zle adresovaná, mala prísť o hodne skorej, aby si poslanci
mohli k nej sadnúť a povedať pár veľmi dôležitých argumentov a to, či priestory v budove
bývalej základnej školy sú vyhovujúce a hlavne finančnú stránku (údržba a vybavenie
priestorov, mzdové náklady ap.)
P. Hudeková Cehláriková – minulý týždeň bolo rodičovské združenie, iniciovali to rodičia
a nemusí to byť hneď, do septembra je dosť času, aby si to poslanci premysleli a zvážili aj
ekonomickú stránku, pretože budú musieť byť prijaté dve učiteľky.
P. Slagter – treba vedieť časový horizont, či je to vôbec technicky reálne a akou formou by sa
to dalo spraviť.
P. Hudeková Cehláriková – v budove bývalej školy nebola dlhší čas, ale myslí si, že sociálne
zariadenie je vyhovujúce, triedy by sa vymaľovali, vybavili nábytkom a pomôckami.
P. Šušel – to je to, o čom hovoril, treba to dať na papier a urobiť k tomu rozpočet, potom
treba pripraviť rozpočtové opatrenie.
P. kontrolórka – môžeme sa dohodnúť, že do dvoch týždňov bude zastupiteľstvo, p.
riaditeľka predloží, čo by všetko potrebovala na vybavenie tried, podľa toho by sme to
nacenili, pozreli, kde máme v rozpočte na to peniaze, na akých položkách.
P. Šušel – zaujíma ho, koľko ľudí z petície má v obci trvalý pobyt.
P. Matúš – na tieto veci nemôžeme pozerať, ten občan býva v našej obci a možno má
objektívne príčiny, prečo nie je v obci prihlásený na trvalý pobyt, to treba zobrať na zreteľ.
P. Šušel – taký človek si musí byť vedomý, že ak chce požívať výhody našej obce, tak by mal
byť prihlásený, aby obci plynuli podielové dane
Ing. Gabriel – čo sa týka petície, je v nej podpísaný len jeden občan z Majcichova, vyzval
riaditeľku, aby si so starostom prezrela priestory v bývalej škole a budeme potrebovať
vedieť, aký je reálny nárast detí a čo to bude obec stáť. Iné je, ak nárast detí bude zo 40 na
60 a iné je, ak detí pribudne 5, pretože obec musí finančné prostriedky vynakladať
hospodárne a preto aj obecné zastupiteľstvo musí v tejto vecí konať rýchlo.
Starosta obce – navrhol riaditeľke MŠ, aby sa stretli na budúci týždeň v stredu, alebo
kedykoľvek po uzavretí prihlášok do MŠ a následne na pracovnom zasadnutí poslanci prijmú
rozhodnutie, aby riaditeľka mohla rodičov informovať o výsledku prijímacieho konania.

P. riaditeľka – trvalý pobyt dieťaťa nie je základnou podmienkou na prijatie dieťaťa do MŠ,
ale možno prinútime rodičov, aby sa do obce prihlásili.
P. Oravcová – len na ulici za p. Haščákom je asi 10 detí do 3 rokov a rodičia sa potrebujú
zariadiť. Dcéra ešte nemá tri roky, obidvaja rodičia sme zamestnaní a ak by bola možnosť,
rada by ju dala do škôlky.
P. starosta - k 1.4.2018 je účinná novela zákona o starostlivosti o dieťa, ak by v materskej
školy boli umiestnené deti do 3 rokov, musela by byť obec ako zriaďovateľ zaregistrovaná na
Ministerstve práce a sociálnych vecí SR a obec by musela zriadiť detské jasle, čo by bolo dosť
komplikované.
P. Matúš – doporučil osloviť RÚVZ, aby sa prišli na priestory pozrieť, aby sme mali istotu, že
ak by sa trieda MŠ v tejto budove zriadila, nebudú ďalšie problémy.
Ing. Gabriel – uzavrel diskusiu s tým, ak bude jasné, koľko detí sa prihlásilo, bude potrebné
urobiť rozpočet na vytvorenie jednej triedy a treba sa pozrieť aj na zákon o jasliach a poslanci
sa k tomu vyjadria. Určite, ak bude nárast o 20 detí, bude relevantný dôvod sa baviť
o rozšírení kapacity MŠ, pretože obec je tu aj pre deti a ich rodičov.
P. Oravcová vyslovila veľkú spokojnosť detí aj rodičov s materskou školou.
U z n e s e n i e č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
žiadosť skupiny obyvateľov a vedenia materskej školy o rozšírenie kapacity Materskej školy
v Opoji o jednu triedu.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za:5 (Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, Christiaan Slagter, Alojz Matúš, František Brímus )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní:2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik)
Uznesenie bolo prijaté.
P. Šušel – v obci je veľká bytový výstavba, developeri postavia a predajú byty či domy, odídu
z obce a nám zostanú problémy – čo s deťmi, či postačujú inžinierske siete a pod. P.
Oravcová podotkla, že súhlas na výstavbu dáva obec a p. kontrolórka, že takéto záležitosti sa
dajú riešiť zavedením dane za rozvoj.
P. Šušel – doteraz nepozná údaj, koľko obyvateľov v obci skutočne býva a koľko z nich má
v obci trvalý pobyt.
Obyvateľka – v obci sa zatvorila škola, pribúda detí a napr. ak ona chce dať dieťa do školy v
Trnave, musí mať v Trnave trvalý pobyt a to je problém pri prijímaní druhého dieťaťa do MŠ
v Opoji. Preto tu vyvstáva otázka, čo so školou?
P. Matúš – škola sa zatvorila v roku 2012, mala 8 žiakov a 4 zamestnancov, jej
prevádzkovanie bolo nehospodárne. Ale ak by bol záujem o znovuotvorenie školy a budeme
spĺňať podmienky, môžeme požiadať MŠ SR o zaradenie školy do siete škôl. Schválenie ÚPO
prinieslo do obce nový život, je tu plno mladých ľudí, mladých rodín a to je budúcnosť tejto
obce. Na druhej strane by viac privítal od nich takú spolupatričnosť a spoluprácu. Navrhol,
aby sme požiadali investora ubytovacieho zariadenia o sponzorský dar – zakúpenie nábytku
do novozriadenej triedy MŠ.

P. Šušel – veci treba riešiť koncepčne, ak je tu vôľa občanov, aby bola v obci škola, treba to
povedať, pretože robíme tam ordináciu pre lekára, budovu ideme meniť, ale ak je záujem
o školu, treba ju primárne riešiť a ordináciu pre lekára riešiť iným spôsobom.
Ing. Gabriel – treba to strategicky premyslieť.
4. Vyhlásenie zámeru a spôsobu odpredaja obecného pozemku parc.č. E 500/3
(trafostanica)
Na minulom zasadnutí OZ sa prejednávala žiadosť Zsl. distribučnej, v zastúpení p.
Ladislavom Dókom o odkúpenie 24 m² pozemku parc.č. E 500/3 vo vlastníctve obce na
vybudovanie kioskovej distribučnej 400 kWA trafostanice. Trafostanica bude zásobovať
elektrinou celú dolnú časť obce a príde k posilneniu a zlepšeniu dodávok elektriny v tejto
časti obce. Obec musí zverejniť zámer o odpredaji majetku obce a keďže sa zlepší dodávka
elektriny do väčšieho počtu domácností, tak z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ing.
Gabriel ozrejmil, že vlastníkom predávaného pozemku bude Zsl. distribučná a nie p. Dóka.
U z n e s e n i e č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
zverejňuje
na základe ustanovenia §9 ods.8 písm.e) osobitný zreteľ zákona o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a VZN č. 3/2016 o Zásadách hospodárenia s majetkom obce Opoj
Oznámenie o zámere odpredaja pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za:5 (Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, Christiaan Slagter, Alojz Matúš, František Brímus )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní:2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik)
Uznesenie bolo prijaté.
5. Výber nájomcu do uvoľneného nájomného bytu
Na základe výpovede z nájmu bola zverejnená Výzva na podávanie žiadosti na
pridelenie nájomného bytu. Predložených bolo 6 žiadostí, z toho dve (Lucia Drmolková
a Daša Obšivanová) nespĺňali podmienku bývania v obci. Ďalší štyria žiadatelia boli obyvatelia
obce: Miroslav Nejezchleb – žiada 1-2 izbový byt, Pavol Pinček s manž. – žiadajú výmenu 2izbového nájomného bytu za 3-izbový – nepriložili potvrdenie o príjme, Matej Janík
s partnerkou žiadajú výmenu 1-izbového nájomného bytu za 3-izbový, podmienky spĺňa,
avšak v roku 2016 mu bol pridelený nájomný byt a má platnú nájomnú zmluvu a Eva
Kajdačiová s partnerom Patrikom Matulom a spolubývajúcou Valériou Matulovou –
podmienky spĺňajú a preto sa na pracovnom zasadnutí poslanci dohodli, že uvoľnený byt
bude pridelený im.
U z n e s e n i e č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
vybralo
nájomcu do uvoľneného trojizbového nájomného bytu v nájomnom dome č. súp. 259
od 01.05.2018 Evu Kajdačiovú, partnera Patrika Matulu a spolubývajúcu Valériu Matulovú
a

poveruje
starostu obce uzavretím nájomnej zmluvy s menovanými.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za:5 (Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, Christiaan Slagter, Alojz Matúš, František Brímus )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní:2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik)
Uznesenie bolo prijaté.
5. Informácia o zmene nájomcu v bytovom dome č. súp. 257
Obci bola doručená žiadosť od nájomcu v nájomnom dome č. súp. 257 Ing. Miroslava
Sedláka a manž., v ktorej žiadajú o ukončenie nájmu k 15.05.2018. Novými nájomcami budú
p. Anna Kučerová so synom Marekom Kučerom. Ich podmienkou je, že pokiaľ do 21 dní
nepríde k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy medzi manž. Sedlákovými a p. Kučerovou,
príde k späťvzatiu žiadosti o ukončenie nájmu.
U z n e s e n i e č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
žiadosť Ing. Sedláka a manž. Lenky a
súhlasí
s novými nájomníkmi p. Annou Kučerovou a Marekom Kučerom za podmienky, ktorá je
uvedená v oznámení o ukončení nájmu.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za:5 (Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, Christiaan Slagter, Alojz Matúš, František Brímus )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní:2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik)
Uznesenie bolo prijaté.
7. Rozpočtové opatrenie č. 2,3/2018
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 bolo spracované na základe uznesenia OZ č. 12/2018 zo
dňa 28.03.2018, ktorým boli prerozdelené dotácie z rozpočtu obce v sume 7.000,- €
záujmovým organizáciám, toto berú poslanci na vedomie a rozpočtovým opatrením č.
3/2018 boli navýšené príjmy z pokút a z príjmov z náhrad poistného plnenia o 46.065,- €
a bežné výdavky navýšené o 9 179,- €.
U z n e s e n i e č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 2/2018 a
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3/2018
Hlasovanie:
Prítomní: 5

Za:5 (Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, Christiaan Slagter, Alojz Matúš, František Brímus )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní:2 (Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik)
Uznesenie bolo prijaté.
8. Rôzne
Starosta obce Mgr. Bartovič informoval, že na budúci týždeň má rokovanie s investičnou
riaditeľkou a.s. TAVOS Piešťany Ing. Blahovou o ponúknutí vodovodu do majetku TAVOS-u.
Ide o prvé stretnutie a ide zistiť, či bude ochota zo strany TAVOS-u prevziať vodovod, vedený
v majetku obce. Je to komplikované, pretože navýšenie majetku TAVOS-u schvaľuje valné
zhromaždenie. Ak vodovod neprevezmú do majetku, prevezmú ho do správy. P. Matúš –
obec vodovod odkúpila od investorov za symbolickú cenu, tak za takúto cenu ho ponúknime
TAVOS-u.
Ing. Gabriel – vzhľadom k tomu, že sa po obci šíria nepravdivé informácie o ubytovaní 500
Srbov, požiadal starostu, aby informoval prítomných o výstupe zo stretnutia poslancov s p.
Horníkom – riaditeľom Learu a Dr. Weckom - investorom.
Starosta – spoločnosť Zylonis sa stala novým vlastníkom nehnuteľností, ktoré odkúpila od
spoločnosti Toolings Corp. K zmene vlastníckych práv prišlo 28.03.2018. Od 03.04.2018
spoločnosť Zylonis dostala súhlas od RÚVZ na prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia v obci
Opoj s tým, že maximálny počet lôžok v prestavbe bol stanovený na 84. Dnes je 60%
obsadenosť zariadenia, obidvaja deklarovali, že nie je tam ubytovaný žiadny cudzinec.
Výstavbu druhej etapy vykonáva spoločnosť Xenex, ktorá zamestnáva aj cudzincov. Podľa
vyjadrenia pp. Horníka a Wecka porušenie ubytovacieho poriadku sa rovná závažnému
porušeniu pracovnej disciplíny, čo má za následok ukončenie pracovného pomeru.
Ubytovacie priestory sú vyšším štandardom, ako poskytujú robotnícke a turistické ubytovne.
V priestoroch je zákaz požívania alkoholických nápojov a fajčenia a je tam 24 hodín strážna
služba, ktorá to tam kontroluje, resp. má zamedziť protiprávnemu konaniu. V komunite
môže prísť k excesu, avšak toto majú zmluvne ošetrené tak, že takýto človek u nich skončil
a na druhý deň odchádza z Opoja.
Ing. Gabriel – aj napriek týmto informáciám urobíme všetko preto, aby sa ubytovacie
kapacity nenavyšovali, tých cca 150 ubytovaných tam bude, situácia na pracovnom trhu je
taká, aká je. Ak Lear deklaruje, že pritiahne ľudí zo Slovenska, bude to mať veľmi náročné,
pretože existuje aj jednoduchšia cesta a bude otázkou času, kedy sa na ňu Lear vydá.
Starosta – Dr. Weck nám poodkryl ich biznisplán, zmluvu so spoločnosťou Lear majú
uzavretú na 10 rokov a poskytujú im služby, aj keď Lear nebude tieto služby reálne
vyžadovať.
P. Šušel doplnil starostu, že Dr. Weck sa vyjadril, že ak by im tento biznis nevyšiel, ubytovacie
zariadenie by prestavali na nájomné byty.
Starosta - toto stretnutie bolo na podnet poslanca Brímusa, ktorý žiadal zvolať verejné
zhromaždenie občanov, kde by zástupcovia spoločností Lear aj Zylonis deklarovali svoj
zámer, teraz sa však s poslancami dohodli na termíne, pretože ubytovaní sú mesiac tu
a obec o nich nevie, na stretnutí o 2-3 mesiace, ak by sa vyskytol problém, tak sa stretnú
skôr.
P. Slagter – treba rokovať aj o ich pomoci pre obec. Starosta – podľa vyjadrenia Dr. Wecka
idú opravovať celý chodník z dlažobných kociek od rakúskych bytoviek po dom č. súp. 236.

Ing. Gabriel – minule sa spomínalo vybudovanie predajne, či sa o tom aj dnes hovorilo.
Starosta – pozemky bývalej fary od spoločnosti WS Investment Žilina hodlajú odkúpit p.
Rybár a Suchár, ktorí dnes predložili investičný zámer a v zmysle nášho územného plánu chcú
na pozemku vybudovať polyfunkciu o rozlohe 367 m². Predbežne rokovali s obchodným
partnerom, ktorého meno zatiaľ taja a ktorý má obchodné jednotky po obciach, teda bude to
Coop Jednota, Terno alebo Moja samoška.
P. Slagter – počty ubytovaných sa mu nepozdávajú, starosta pôvodne hovoril, že v hoteli
bude ubytovaných 48 osôb, potom sa číslo zmenilo na 72 a teraz tam bude 84 osôb,
v prístavbe malo byť 96, teda celkovo ubytovaných osôb bude min. 200.
Starosta k tomu uviedol, že má informáciu od Dr. Wecka, že kapacita prístavby by nemala byť
viac ako 100 osôb.
Ing. Gašpierik – projektu Dr. Wecka nie je čo vytknúť, ale je zvedavý, čo všetko z toho, čo p.
Weck povedal, bude o rok platiť.

9) Diskusia
P. Matúš – okolie pomníka sv. Jána Nepomuckého nie je dokončené, zdravotné stredisko – 3
roky nie sme schopní k nám pritiahnuť lekára, a pýtal sa , či starosta rokoval s firmou
Lasermania o predĺžení zmluvy o bezplatnej výpožičke LED svietidiel, ako sa poslanci dohodli
na pracovnej porade. Starosta – konateľ firmy Lasermedia mu má tento týždeň potvrdiť
stretnutie, čo sa týka lekára – trištvrte roka je ordinácia vybavená a pripravená a je len na
rozhodnutí lekára, aby prišiel. S MUDr. Bakičom sa na túto tému viackrát bavil a podľa neho
je ordinovanie v Opoji ekonomicky nerentabilné.
P. Brímus – rozprával sa na túto tému s MUDr. Bakičom, nemáme očakávať dlhú ordináciu,
maximálne bude predpisovať lieky a príde až vtedy, keď bude ordinácia vybavená.
P. Matúš – ordináciu 2 roky pripravujeme a nakoniec sa dozvieme, že doktor nemá záujem
k nám prísť, nemali sme do ordinácie investovať, starostu poslanci zaviazali, aby žiadal od p.
doktora písomné vyjadrenie k ordinovaniu v Opoji.
Ing. Gabriel – poslanci sa dohodli, že urobíme všetko preto, aby tu ambulancia bola
a pôjdeme aj do rizika, že možno tu lekár nebude, ale musíme mu vytvoriť podmienky.
Bohužiaľ aj napriek tomu, že sme podmienky vytvorili, lekára tu nemáme a p. Matúš svojím
vyjadrením dehonestuje prácu poslancov.
Starosta – s MUDr. Bakičom rokuje na mesačnej báze, k dohode zatiaľ neprišlo, p. doktor
v septembri minulého roka vydal písomné potvrdenie, že zabezpečí, aby sa v obci ordinovalo
jeden deň v týždni.
Ing. Gašpierik sa informoval, z čoho pozostávali rekonštrukčné práce na zdravotnom
stredisku a či sa priestory nedajú využiť iným spôsobom.
P. Matúš – treba občanov informovať o tom, že lekár v obci ordinovať nebude.
P. Matúš – dnes počas pohrebu nebolo otvorené sociálne zariadenia v dome smútku.
Starosta – kľúč od WC je v sakristii v kostole a je dostupný, počas pohrebu treba prísť za p.
Ťažkým a on WC otvorí. P. Matúš – WC treba pred pohrebom odomknúť.
Starosta – cirkev plánuje vysvätiť preloženú sochu sv. Jána Nepomuckého v polovici mája,
dohodol sa s dôstojným pánom a s p. Dókom, že bude osadená ohrádka okolo sochy, okolie
bude zavezené zeminou a zasiata tráva a na čas, kedy pôjde procesia k soche, zabezpečí
s dopravným inšpektorátom uzavretie cesty.

Ing. Bíliková – či v súvislosti so stavebnou uzáverou bolo vydané rozhodnutie. Starosta –
nebolo, lebo na Krajskej prokuratúre prebieha konanie a pokiaľ nie je vyriešená otázka
zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva, stavebný úrad nevydá žiadne rozhodnutie.
Ing. Gabriel – či mal starosta stretnutie s Ing.arch. Krupovou ohľadom územného plánu.
Starosta – p. Krupová súhlasí so stretnutím s poslancami na pracovnom zasadnutí a navrhla
čas o 15.00, resp. 16.00 hod. Poslanci sa dohodli, že starosta ju požiada, aby navrhla viac
termínov na stretnutie o 16.00 hod., a starosta jej do týždňa, po dohode s poslancami
potvrdí, ktorý termín bude záväzný.
P. kontrolórka – treba sa dohodnúť na ďalšom zasadnutí OZ. Starosta – verejné zasadnutie
môže byť o mesiac a pracovné stretnutie si dohodli na 9.5.2017.
Ing. Bíliková – či je vydané povolenie na revitalizáciu vstupu do cintorína. Starosta – je to
postavené tak, že nám bude doručené stavebné povolenie a Ing. Bachratá mu hovorila, že
môže začať obstarávať a keďže je to zákazka s nízkou hodnotou, lehoty sú 14-dňové.
P. Šušel – či je dopracovaný projekt(zelené pásy). Starosta – áno, je.
Ing. Gabriel – či sa niečo podniklo ohľadom prechodu pre chodcov. Starosta – na pracovné
zasadnutie pozve Ing. Baxu z DI PZ SR, nech poslancom vysvetlí, prečo nedá stanovisko také,
aké by sme chceli.
P. Kerak – k rohu cintorína treba dať zábranu, reflexný prvok, lebo na novom oplotení je
odrazená strieška. Starosta – súčasťou rekonštrukcie vstupu do cintorína budú aj zvodidlá
a starostovia chcú rokovať s vedením Farmy a.s., aby sa obmedzili prejazdy ťažkej
poľnohospodárskej techniky po štátnej ceste, striešku údržbár nalepí. P. Brímus –
poľnohospodári používajú štátnu cestu, platia cestnú daň, obmedzenie zo strany starostov
bude nulové. Treba riešiť to, kde máme dosah - obmedzenie premávky po miestnej
komunikácii, s tým sa za 10 rokov nič nespravilo.
10) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných nemal viac žiadny
príspevok do diskusie, poďakoval starosta prítomným poslancom, p. kontrolórke a občanom
za účasť a zasadnutie o 19.40 hod. ukončil.

Overovatelia:

........................................
František Brímus
........................................
Jozef Šušel

Zapísala:
Eva Zlatohlávková
Prílohy:
1) Prezenčná listina
2) Pozvánka na rokovanie
3) Kontrolná správa o plnení uznesení
4) Žiadosti o pridelenie 3-izbového bytu
5) Žiadosť Ing. Sedláka o ukončenie nájmu
6) Rozpočtové opatrenie č. 2,3/2018

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

