Zápisnica č. 2
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 28. februára 2017
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ: Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Christiaan Slagter (dostavil sa o 18.50 h)
Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, František Brímus
- neprítomní poslanci: Alojz Matúš
- hlavná kontrolórka:
Bc. Alena Haršányiová
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavnej kontrolórky o činnosti za rok 2016
4. Informácia o činnosti Mikroregiónu 11 plus
5. Informácia o vydávaní mesačníka Friško
6. Schválenie zmeny nájomníkov v nájomnom dome č. súp. 257
7. Rôzne
8. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
9. Záver
1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič. Konštatoval,
že sú prítomní piati poslanci OZ, poslanec Slagter sa dostaví na zasadnutie s malým omeškaním a teda
zasadnutie je uznášania schopné. P. starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky
k programu, uvedenému na pozvánkach. Keďže pripomienky nemali žiadne, starosta dal hlasovať o
programe:
Hlasovanie o programe dnešného rokovania:
Prítomní: 5
Za: 5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Alojz Matúš, Christiaan Slagter)
Za overovateľov zápisnice určil poslancov pp. Františka Brímusa a Ing. Tomáša Bílika.
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil starosta obce Mgr. Peter Bartovič. Správa je priložená
k zápisnici a tvorí jej prílohu.
U z n e s e n i e č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 17.1.2017
Hlasovanie:
Prítomní: 5

Za: 5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Alojz Matúš, Christiaan Slagter)
3) Správa hlavnej kontrolórky o činnosti za rok 2016
Hlavná kontrolórka vypracovala Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016, ktorá bola poslancom
zaslaná spolu s pozvánkou. V správe uvádza, že v roku 2016 vykonala na Obecnom úrade v Opoji
kontrolu dotácií poskytnutých v roku 2015 z rozpočtu obce a kontrolu dodržiavania a uplatňovania
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, nedostatky zistené neboli.
Poslanci nemali k správne žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Opoj za rok 2016
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Alojz Matúš, Christiaan Slagter)
4) Informácia o činnosti Mikroregiónu 11 plus
Na valnom zhromaždení Mikroregiónu 11 plus p. Elek, vydavateľ časopisu Friško, prišiel s ponukou
zviditeľniť mikroregión a posilniť jeho povedomie zavedením ochrannej známky, ktorá by sa ponúkla
podnikateľským subjektom pôsobiacich na jeho území a ktorí by za odplatu túto známku používali.
Starostovia sa však zhodli na tom, že v súčasnosti MR takúto známku nepotrebuje. Uznesením
zaviazali p. Eleka do budúceho zasadnutia spracovať podrobný materiál s finančným dopadom pre
zainteresované obce. Ďalej boli predmetom rokovania možnosti spolupráce s Mikroregiónom pod
Holeškou v rámci odpadového hospodárstva. MR pod Holeškou je vlastníkom skládky a má zberovú
spoločnosť, ktorá im zhodnocuje odpad a bol návrh, či by sa aj MR 11+ nevydal touto cestou, prípadne
by mohol zakúpiť priemyselnú drtičku na drevnú hmotu, ktorá by bola členským obciam zapožičiavaná a
získaná štiepka by sa mohla predávať, resp. dávať občanom, alebo drtičku stavebného odpadu, pričom
by bola získaná drť využívaná v obciach ako podkladový materiál. Ing. Sagan informoval, že na
rokovaní ZMOSu ministerka pôdohospodárstva sľúbila, že do 15.2.2017 budú MAS podpisovať zmluvy
na nenávratnú dotáciu, doteraz tieto neboli vyzvané na podpis zmlúv.
Ing. Bílik – pri vstupe do MR a MAS nám bolo sľúbené, že bude vytvorený projektový tím, ktorý bude
obciam vypracovávať projekty, ktoré budú hradené z prostriedkov MR, obce do MR finančne prispievajú
vo forme členských príspevkov a pýtal sa starostu, či má pocit, či zotrvanie v tejto organizácii bude pre
obec prínosné. Starosta uviedol, že MR zamestnáva projektového manažéra p. Halásza na polovičný
úväzok, okrem administratívnej práce zorganizoval 1. ročník festivalu MR11+ v Páci. MR 11+ zapožičal
MAS11+ finančné prostriedky na vypracovanie projektu na získanie nenávratnej dotácie, z ktorej by
bolo možné zakúpiť spomínané drtičky. Na otázku Ing. Bílika, kedy reálne by mohla obec získať nejaké
finančné prostriedky z MR, starosta uviedol, že až po získaní dotácie, zmluvy musia byť podpísané do
konca augusta.

P. Šušel vyjadril názor, že neverí, že z mikroregiónu obec nejaké prostriedky získa, taktiež vidí problém
so zapožičiavaním drtičky medzi obcami, občania obce majú možnosť odviezť drevnú hmotu na farmu
Vlčkovce.
P. Brímus sa priklonil k jeho názoru a poukázal na možnú poruchovosť drvičiek.
Ing. Bílik navrhol, aby sme počkali do augusta, či MAS 11+ dotáciu získa, a ak nie, budeme uvažovať
o ďalšom zotrvaní v týchto zoskupeniach.
Ďalej starosta uviedol, že 24.6.2017 bude v Abraháme 2. ročník festivalu Mikroregiónu 11+, kde by mali
vystúpiť aj opojské spevácke súbory
5) Informácia o vydávaní mesačníka Friško
P. Elek, vydavateľ časopisu Frišku na základe svojej analýzy požiadal predsedu Mikroregiónu 11+ Ing.
Sagana, aby sa združené obce finančne spolupodieľali na vydávaní časopisu. K tomuto bola búrlivá
diskusia, pretože pôvodný zámer bol, že vydávanie časopisu bude pre obce bezplatné a bude
financované z príjmov za reklamu. Pôvodne finančný príspevok vychádzal na 0,50€/obyv./1 vydanie, po
búrlivej diskusii sa konštatovalo, že obce, ktorým to bude vychádzať, môžu prispievať na vydávanie
časopisu, pričom im bude prideľovaný určitý počet strán v časopise a obce, ktoré nedisponujú takým
rozpočtom, finančne nebudú prispievať, bude im daný menší priestor v tomto časopise. Úzus
z rokovania je taký, že obce majú do najbližšieho zasadnutia MR 11+ podať vyjadrenie, či sa budú
podielať na spolufinancovaní vydávania časopisu Friško alebo vydávanie bude v réžii p. Eleka, ktorého
je to podnikateľský zámer. Poslanci po diskusii nesúhlasili s prispievaním obce na Friško.
U z n e s e n i e č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mikroregiónu 11+ predloženú starostom obce
b) n e s a c h v a ľ u j e
finančnú spoluúčasť obce Opoj pri vydávaní časopisu Friško
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Alojz Matúš, Christiaan Slagter)
6) Schválenie zmeny nájomníkov v nájomnom dome č. súp. 257
Nájomníčka p. Terézia Bírešíková požiadala obec o prevedenie práv na nájom a po splatení úveru
na odkúpenie bytu v bytovom dome č. súp. 257 na dcéru Lenku Dókovú a taktiež nájomníčka p.
Marcela Bartošová požiadala o prevedenie práv na nájom a po splatení úveru na odkúpenie bytu
v bytovom dome č. súp. 257 na matku Darinu Paleníkovú a manž. Ing. Petra Páleníka. Poslanci nemali
námietky.
U z n e s e n i e č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosti p. Terézie Bírešíkovej a p. Marcely Bartošovej o zmenu nájomnej zmluvy a
b) s ú h l a s í
s postúpením práv na prenájom nájomných bytov v bytovom dome č. súp. 257
z Terézie Bírešíkovej na Lenku Dókovú a z Marcely Bartošovej na Darinu Páleníkovú a Ing. Petra
Páleníka

c) p o v e r u j e
starostu obce vypracovaním nových nájomných zmlúv
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Alojz Matúš, Christiaan Slagter)
7) Rôzne
P. Janka Dvoráková predložila koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2015. Do kroniky budú
zapísané udalosti z kultúrno-spoločenského diania v obci tohto roku, ako aj činnosť a aktivita
organizácií, pôsobiacich na území obce – ZO chovateľov poštových holubov, Poľovnícke združenie
Vlčkovce-Opoj, TJ Družstevník Opoj, spevácke súbory Opojčanka a Senior klub, ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska a Materskej školy Opoj. Poslanci nemali námietky k predloženému konceptu.
Počas prerokovávania tohto bodu sa dostavil na rokovanie poslanec Ing. Christiaan Slagter.
U z n e s e n i e č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
koncept zápisu, predložený kronikárkou obce p. Dvorákovou a
súhlasí
s jeho zápisom do obecnej kroniky.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 (Alojz Matúš)
Starosta oznámil, že 1.4.2017 sa bude v Pavliciach konať tradičná Ochutnávka jedál starých materí,
oslovil súbory Opojčanka, Senior klub a JDS o prípravu jedál na ochutnávku a reprezentáciu obce,
súbory vystúpia 29.4.2017 v Rakovej na slávnostiach pri príležitosti úmrtia Janka Palárika a v septembri
na Národných matičných dňoch v Trnave.
Manželia Plechloví, nájomníci bytu v nájomnom dome č. súp. 259 oznámili obci, že k 31.5.2017 končia
s nájmom bytu a nebudú žiadať o predĺženie nájomnej zmluvy.
U z n e s e n i e č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
informáciu o uvoľnení bytu po manželoch Plechlových v nájomnom byte č. súp. 259 a
poveruje
starostu obce zverejnením informácie o uvoľnení 3-izbového bytu k 1.6.2017 na úradnej tabuli
a webovom sídle obce
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,

Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 (Alojz Matúš)
Silvester a Miroslav Matúšoví požiadali obec, aby na pozemku, prenajatom od obce mohli na betónové
kocky umiestniť kontajnerové zariadenie, ktoré bude slúžiť na skladovanie ich produkcie. Na
kontajnerové zariadenie sa nevzťahuje stavebný zákon. Poslanci nemali námietky.
U z n e s e n i e č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s tým, aby Silvester Matúš – MISIMA a Miroslav Matúš – MISIMA umiestnili na prenajatý pozemok
parc.č. 193/54 v k.ú. Opoj, ktorého vlastníkom je obec Opoj, kontajnerové zariadenie a po
skončení prenájmu pozemku pozemok dali do pôvodného stavu.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 (Alojz Matúš)
Cenová ponuka – Delta plus Jozef Matúš vypracoval cenovú ponuku na zabezpečovacie zariadenie pre
Materskú školu v sume 1.373,58 €. V cene je 7 bezkáblových snímačov + ostatné príslušenstvo. P.
Matúš bol preto oslovený na vypracovanie ponuky, lebo aj v budovách kultúrneho domu a bývalej
základnej školy je zabezpečovacie zariadenie jeho firmy.
Ing. Bílik sa informoval, či je čiastka v rozpočte a či je postup pri zabezpečovaní signalizácie pre MŠ v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a p. Brímus porovnal navrhovanú cenu s cenou
porovnateľnej signalizácie, realizovanej na Farme.
P. starosta uviedol, že § 117 zákona o verejnom obstarávaní definuje, že pri zákazkách s nízkou
hodnotou do 5.000,- € pri bežne dostupných tovaroch a službách by sa mal robiť prieskum trhu, ale pri
zabezpečení hospodárnosti sa môže pristúpiť k priamemu zadaniu, vzhľadom k tomu, že s vybraným
dodávateľom má obec dobré skúsenosti. Postup pri verejnom obstarávaní by mala upravovať smernica,
obec má k VO schválené VZN, avšak toto je ešte z roku 2005 a starosta uviedol, že bude musieť
vypracovať novú Smernicu. K tomu Ing. Bílik podotkol, že mu príde scestné, že obec nemá platnú
Smernicu, nakoľko starosta je na svojom poste 2,5 roka a pred voľbami upriamoval pozornosť na
skutočnosť, že s verejným obstarávaním má dlhoročné skúsenosti.
Ing. Slagter uviedol, že by nemal byť problém získať ďalšie cenové ponuky, aby sme predišli
problémom, aj keď sa jedná o dodávateľa, ktorý pôsobí v obci a jeho ponuka je akceptovateľná.
U z n e s e n i e č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
cenovú ponuku spoločnosti Delta plus Trnava na bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie pre
budovu Materskej školy v obci v sume 1.373,58 € a
súhlasí
s realizáciou podľa cenovej ponuky.
Hlasovanie:
Prítomní: 6

Za: 5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 (Alojz Matúš)
Nehlasoval : 1 (František Brímus)
Cenová ponuka – Stolárstvo M-E Kašša vypracovali na základe požiadavky obce cenovú ponuku na
drevené lietacie dvere do kultúrneho domu a zasadačky obecného úradu. Cena za dvoje dvojkrídlové
dvere z masívu je 2.610,- €. Jestvujúce dvere sú značne opotrebované, netesnia, keďže sú z roku 1973.
Ing. Bíliková uviedla, či je práve teraz nutné meniť dvere, či nemáme iné, závažnejšie úlohy. Poslanci sa
priklonili k jej názoru, aby sa dvere teraz neriešili.
P. Šušel navrhol, aby sa dvere nevymieňali bez predchádzajúcej koncepcie, dvere by sa mali po
estetickej stránke zjednotiť.
U z n e s e n i e č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
cenovú ponuku firmy Stolárstvo M-E Kašša na lietacie dvere z dreveného masívu a
presúva
rozhodovanie o nutnosti výmeny dverí na neskoršie obdobie.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 (Alojz Matúš)
P. starosta uviedol, že dve uchádzačky o zamestnanie boli z ÚPSVAR odporučené na obecný úrad,
ohľadom prijatia do zamestnania. Jednej by sa týkal projekt Chceme byť aktívni na trhu práce (50+),
pričom pracovné miesto je potrebné zachovať 12 mesiacov a úrad práce by obci refundoval odvody do
zdravotnej a sociálnej poisťovne. Druhá by mohla byť zaradená do projektu Cesta z kruhu
nezamestnanosti, pričom pracovné miesto musí byť udržané minimálne 15 mesiacov a úrad práce by
refundoval obci 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca. Poslanci sa po diskusii dohodli, že ohľadom
zamestnávania týchto osôb bude pracovná porada.
U z n e s e n i e č. 22/20107
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce zvolaním pracovného stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva na pondelok,
13.3.2017 o 18.00 hod.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 (Alojz Matúš)

8) Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
P. Šušel – požiadal starostu obce o výstup zo stretnutia obyvateľov ulice s developerom p. Slížom.
Starosta informoval, že stretnutie bolo zvolané na podnet obyvateľov ulice, ktorej developerom je p.
Slíž. Ten prisľúbil, že v priebehu marca vybaví projektovú dokumentáciu a revíznu správu na verejné
osvetlenie, aby mohlo byť odovzdané obci a taktiež pripraví dokumentáciu na odovzdanie komunikácie
obci. Verejné osvetlenie v ulici t.č. svieti a je prepojené na obecné vedenie nezákonným spôsobom.
Starosta uviedol, že cesta nie je skolaudovaná, chýba dažďová kanalizácia a obec neprevezme
odbočky z cesty k rodinným domom, pretože nespĺňajú parametre cesty. Poslanci poukázali na to, že
situácia s prebratím verejného osvetlenia je neúnosná , p. Slíž neplní požiadavky obce a žiadali
starostu, aby dal vypracovať revíznu správu na VO p. Slíža a náklady mu dať preplatiť.
P. Šušel sa informoval na zmluvu medzi obcou a spoločnosťou Lasermedia, ktorá nám namontovala
bezplatne na jeden rok LED svietidlá pri štátnej ceste. Starosta k tomu uviedol, že zmluva bola
prerobená v zmysle požiadaviek OZ, bola zaslaná na podpis a t.č. ju ešte nemá k dispozícii. Poslanci
kritizovali tento stav, Ing. Bílik žiadal odôvodniť, prečo bolo namontovaných viac svietidiel, ako bolo
zazmluvnených 30 ks. P. Brímus sa vyjadril v tom zmysle, že firma svietidlá nezdemontuje a obec bude
nútená svietidlá odkúpiť.
Poslanci požiadali hlavnú kontrolórku, aby preverila postup obce pri uzatváraní zmluvy s firmou
Lasermedia.
P. Brímus sa pripojil a žiadal, aby hlavná kontrolórka preverila postup obce pri výbere dodávateľa na
výmenu plastových okien pre MŠ a ZŠ.
U z n e s e n i e č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
a) starostu obce dať objednať revíziu verejného osvetlenia pre ulicu, ktorej developerom je p.
Slíž
b) hlavnú kontrolórku preveriť postup obce pri uzatváraní zmluvy s firmou Lasermedia a pri
výbere dodávateľa na dodávku pivničných plastových okien na budovu MŠ a ZŠ
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Christiaan Slagter)
Neprítomný: 1 (Alojz Matúš)
Ing. Bílik – Lesy Palárikovo vykonávajú vo Vlčkovskom háji rozsiahly výrub stromov, obec k tomu
nemala námietky, prečo nebola verejná vyhláška prerokovaná na obecnom zastupiteľstve.
P. starosta uviedol, že verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli obce, háj nie je v katastri
obce a ani nie je vlastníkom, nikto z občanov, ani tých, ktorí sú vlastníkmi časti lesných pozemkov,
nemal námietky a ťažba prebieha pod dozorom štátneho orgánu.
P. Bílik požiadal hlavnú kontrolórku aby preverila aj postup obce pri informovaní poslancov o tomto
závažnom kroku.
Bc. Haršányiová, hlavná kontrolórka, reagujúc na poznámku p. Šušla vstala a vyhlásila, že sa v tejto
chvíli vzdáva funkcie hlavnej kontrolórky obce, poďakovala za spoluprácu a zo zasadnutia odišla.
Ing. Bíliková sa informovala na Plán kultúrnych akcií na rok 2017. Starosta uviedol, že je vypracovaný
a po doplnení zodpovedných osôb bude zverejnený.

Ing. Bílik poukázal, že starosta obce nesplnil uznesenie obecného zastupiteľstva, pretože poslanci
žiadali, aby bránka, ktorou sa uzatvára oplotenie detského ihriska v parku bola osadená naspäť.
P. starosta uviedol, že stromy pri detskom ihrisku nie sú vyplilované a preto bránka osadená nebola
a ďalej uviedol, že ihrisko je čierna stavba, nebol na neho vypracovaný projekt ani vydané stavebné
povolenie. Okrem toho je potrebné vykonať revíziu ihriska, revízie vykonávajú 3 firmy na Slovensku.
Oplotenie ihriska je zbytočné, pretože teraz, keď nie je bránka a na ihrisko je voľný vstup, vandalizmus
sa nevyskytuje.
P. Dvorák sa informoval, či obec neuvažuje o zavedení kamerového systému v obci, kedy bude
preložená trafostanica spred cintorína a či bude obnovená odvodňovacia rúra medzi priekopu pri
cintoríne a rigolom pred domom č. 203.
Ing. Bílik poukázal na slabú alebo žiadnu aktivitu starostu pri podávaní žiadostí na získanie dotácií.
Ing. Bílik uviedol, že starosta ich informoval, že investor má úmysel v areáli hotela Max postaviť
ubytovacie zariadenie s kapacitou pre 1000 osôb, čo je pre našu obec nepredstaviteľné a nežiaduce
a preto je potrebné hľadať riešenie, aby sa tomuto zamedzilo. Starosta uviedol, že investor si vyžiadal
územno-plánovaciu informáciu a po nej od zámeru ustúpil. Poslanci však trvali na tom, aby sa aj napriek
tomu vyhlásila na uvedenom území stavebná uzávera a žiadali starostu obce, aby preveril možnosti,
ako stavebnú uzáveru vyhlásiť.
9) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných poslancov ani občanov nemal
viac žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval starosta prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.
Overovatelia : ........................................
František Brímus

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

.........................................
Ing. Tomáš Bílik

Zapísala: Zlatohlávková
Overovatelia zápisnicu v lehote 10 dní nepodpísali, ani nevzniesli žiadne pripomienky. Starosta
obce zápisnicu podpísal dňa 10.3.2017.
V záujme objektivity uvádzame, že overovateľ Ing. Bílik dňa 12.3.2017 písomne žiadal o zmeny
v zápisnici aj v mene overovateľa Františka Brímusa a poslanca Jozefa Šušla a preto uvádzame
aj znenie zápisnice po jeho úpravách.

Zápisnica č. 2
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 28. februára 2017
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ: Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Christiaan Slagter (dostavil sa o 18.50 h)
Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, František Brímus
- neprítomní poslanci: Alojz Matúš
- hlavná kontrolórka:
Bc. Alena Haršányiová
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavnej kontrolórky o činnosti za rok 2016
4. Informácia o činnosti Mikroregiónu 11 plus
5. Informácia o vydávaní mesačníka Friško
6. Schválenie zmeny nájomníkov v nájomnom dome č. súp. 257
7. Rôzne
8. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
9. Záver
1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič. Konštatoval,
že sú prítomní piati poslanci OZ, poslanec Slagter sa dostaví na zasadnutie s malým omeškaním a teda
zasadnutie je uznášania schopné. P. starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky
k programu, uvedenému na pozvánkach. Keďže pripomienky nemali žiadne, starosta dal hlasovať o
programe:
Hlasovanie o programe dnešného rokovania:
Prítomní: 5
Za: 5 ( Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Alojz Matúš Christiaan Slagter)
Za overovateľov zápisnice určil poslancov pp. Františka Brímusa a Ing. Tomáša Bílika.
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil starosta obce Mgr. Peter Bartovič. Správa je priložená
k zápisnici a tvorí jej prílohu.
U z n e s e n i e č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 17.1.2017
Hlasovanie:

Prítomní: 5
Za: 5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Alojz Matúš, Christiaan Slagter)
3) Správa hlavnej kontrolórky o činnosti za rok 2016
Hlavná kontrolórka vypracovala Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016, ktorá bola poslancom zaslaná
spolu s pozvánkou. V správe uvádza, že v roku 2016 vykonala na Obecnom úrade v Opoji kontrolu
dotácií poskytnutých v roku 2015 z rozpočtu obce a kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona č.
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, nedostatky zistené neboli.
Poslanci nemali k správne žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Opoj za rok 2016
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Alojz Matúš, Christiaan Slagter)
4) Informácia o činnosti Mikroregiónu 11 plus
Na valnom zhromaždení Mikroregiónu 11 plus p. Elek, vydavateľ časopisu Friško, prišiel s ponukou
zviditeľniť mikroregión a posilniť jeho povedomie zavedením ochrannej známky, ktorá by sa ponúkla
podnikateľským subjektom pôsobiacich na jeho území a ktorí by za odplatu túto známku používali.
Starostovia sa však zhodli na tom, že v súčasnosti MR takúto známku nepotrebuje. Uznesením
zaviazali p. Eleka do budúceho zasadnutia spracovať podrobný materiál s finančným dopadom pre
zainteresované obce. Ďalej boli predmetom rokovania možnosti spolupráce s Mikroregiónom pod
Holeškou v rámci odpadového hospodárstva. MR pod Holeškou je vlastníkom skládky a má zberovú
spoločnosť, ktorá im zhodnocuje odpad a bol návrh, či by sa aj MR 11+ nevydal touto cestou, prípadne
by mohol zakúpiť priemyselnú drtičku na drevnú hmotu, ktorá by bola členským obciam zapožičiavaná a
získaná štiepka by sa mohla predávať, resp. dávať občanom, alebo drtičku stavebného odpadu, pričom
by bola získaná drť využívaná v obciach ako podkladový materiál. Ing. Sagan informoval, že na
rokovaní ZMOSu ministerka pôdohospodárstva sľúbila, že do 15.2.2017 budú MAS podpisovať zmluvy
na nenávratnú dotáciu, doteraz tieto neboli vyzvané na podpis zmlúv.
Ing. Bílik – pri vstupe do MR a MAS nám bolo sľúbené, že bude vytvorený projektový tím, ktorý bude
obciam vypracovávať projekty, ktoré budú hradené z prostriedkov MR, obce do MR finančne prispievajú
vo forme členských príspevkov a pýtal sa starostu, či má pocit, či zotrvanie v tejto organizácii bude pre
obec prínosné. Starosta uviedol, že MR zamestnáva projektového manažéra p. Halásza na polovičný
úväzok, okrem administratívnej práce zorganizoval 1. ročník festivalu MR11+ v Páci. MR 11+ zapožičal
MAS11+ finančné prostriedky na vypracovanie projektu na získanie nenávratnej dotácie, z ktorej by
bolo možné zakúpiť spomínané drtičky. Na otázku Ing. Bílika, kedy reálne by mohla obec získať nejaké
finančné prostriedky z MR, starosta uviedol, že až po získaní dotácie, zmluvy musia byť podpísané do
konca augusta.

P. Šušel vyjadril názor, že neverí, že z mikroregiónu obec nejaké prostriedky získa, taktiež vidí problém
so zapožičiavaním drtičky medzi obcami, občania obce majú možnosť odviezť drevnú hmotu na farmu
Vlčkovce.
P. Brímus sa priklonil k jeho názoru a poukázal na možnú poruchovosť drvičiek.
Ing. Bílik navrhol, aby sme počkali do augusta, či MAS 11+ dotáciu získa, a ak nie, budeme uvažovať
o ďalšom zotrvaní v týchto zoskupeniach.
Ďalej starosta uviedol, že 24.6.2017 bude v Abraháme 2. ročník festivalu Mikroregiónu 11+, kde by mali
vystúpiť aj opojské spevácke súbory
5) Informácia o vydávaní mesačníka Friško
P. Elek, vydavateľ časopisu Frišku na základe svojej analýzy požiadal predsedu Mikroregiónu 11+ Ing.
Sagana, aby sa združené obce finančne spolupodieľali na vydávaní časopisu. K tomuto bola búrlivá
diskusia, pretože pôvodný zámer bol, že vydávanie časopisu bude pre obce bezplatné a bude
financované z príjmov za reklamu. Pôvodne finančný príspevok vychádzal na 0,50€/obyv./1 vydanie, po
búrlivej diskusii sa konštatovalo, že obce, ktorým to bude vychádzať, môžu prispievať na vydávanie
časopisu, pričom im bude prideľovaný určitý počet strán v časopise a obce, ktoré nedisponujú takým
rozpočtom, finančne nebudú prispievať, bude im daný menší priestor v tomto časopise. Úzus
z rokovania je taký, že obce majú do najbližšieho zasadnutia MR 11+ podať vyjadrenie, či sa budú
podielať na spolufinancovaní vydávania časopisu Friško alebo vydávanie bude v réžii p. Eleka, ktorého
je to podnikateľský zámer. Poslanci po diskusii nesúhlasili s prispievaním obce na Friško.
U z n e s e n i e č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mikroregiónu 11+ predloženú starostom obce
b) n e s a c h v a ľ u j e
finančnú spoluúčasť obce Opoj pri vydávaní časopisu Friško
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Alojz Matúš, Christiaan Slagter)
6) Schválenie zmeny nájomníkov v nájomnom dome č. súp. 257
Nájomníčka p. Terézia Bírešíková požiadala obec o prevedenie práv na nájom a po splatení úveru
na odkúpenie bytu v bytovom dome č. súp. 257 na dcéru Lenku Dókovú a taktiež nájomníčka p.
Marcela Bartošová požiadala o prevedenie práv na nájom a po splatení úveru na odkúpenie bytu
v bytovom dome č. súp. 257 na matku Darinu Paleníkovú a manž. Ing. Petra Páleníka. Poslanci nemali
námietky.
U z n e s e n i e č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosti p. Terézie Bírešíkovej a p. Marcely Bartošovej o zmenu nájomnej zmluvy a
b) s ú h l a s í
s postúpením práv na prenájom nájomných bytov v bytovom dome č. súp. 257
z Terézie Bírešíkovej na Lenku Dókovú a z Marcely Bartošovej na Darinu Páleníkovú a Ing. Petra
Páleníka

c) p o v e r u j e
starostu obce vypracovaním nových nájomných zmlúv
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Alojz Matúš, Christiaan Slagter)
7) Rôzne
P. Janka Dvoráková predložila koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2015. Do kroniky budú
zapísané udalosti z kultúrno-spoločenského diania v obci tohto roku, ako aj činnosť a aktivita
organizácií, pôsobiacich na území obce – ZO chovateľov poštových holubov, Poľovnícke združenie
Vlčkovce-Opoj, TJ Družstevník Opoj, spevácke súbory Opojčanka a Senior klub, ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska a Materskej školy Opoj. Poslanci nemali námietky k predloženému konceptu.
Počas prerokovávania tohto bodu sa dostavil na rokovanie poslanec Ing. Christiaan Slagter.
U z n e s e n i e č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
koncept zápisu, predložený kronikárkou obce p. Dvorákovou a
súhlasí
s jeho zápisom do obecnej kroniky.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:6 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný:1 (Alojz Matúš)
Starosta oznámil, že 1.4.2017 sa bude v Pavliciach konať tradičná Ochutnávka jedál starých materí,
oslovil súbory Opojčanka, Senior klub a JDS o prípravu jedál na ochutnávku a reprezentáciu obce,
súbory vystúpia 29.4.2017 v Rakovej na slávnostiach pri príležitosti úmrtia Janka Palárika a v septembri
na Národných matičných dňoch v Trnave.
Manželia Plechloví, nájomníci bytu v nájomnom dome č. súp. 259 oznámili obci, že k 31.5.2017 končia
s nájmom bytu a nebudú žiadať o predĺženie nájomnej zmluvy.
U z n e s e n i e č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
informáciu o uvoľnení bytu po manželoch Plechlových v nájomnom byte č. súp. 259 a
poveruje
starostu obce zverejnením informácie o uvoľnení 3-izbového bytu k 1.6.2017 na úradnej tabuli
a webovom sídle obce
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:6 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,

Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný:1 (Alojz Matúš)
Silvester a Miroslav Matúšoví požiadali obec, aby na pozemku, prenajatom od obce mohli na betónové
kocky umiestniť kontajnerové zariadenie, ktoré bude slúžiť na skladovanie ich produkcie. Na
kontajnerové zariadenie sa nevzťahuje stavebný zákon. Poslanci nemali námietky.
U z n e s e n i e č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s tým, aby Silvester Matúš – MISIMA a Miroslav Matúš – MISIMA umiestnili na prenajatý pozemok
parc.č. 193/54 v k.ú. Opoj, ktorého vlastníkom je obec Opoj, kontajnerové zariadenie a po skončení
prenájmu pozemku pozemok dali do pôvodného stavu.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:6 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný:1 (Alojz Matúš)
Cenová ponuka – Delta plus Jozef Matúš vypracoval cenovú ponuku na zabezpečovacie zariadenie pre
Materskú školu v sume 1.373,58 €. V cene je 7 bezkáblových snímačov + ostatné príslušenstvo.P.
Matúš bol preto oslovený na vypracovanie ponuky, lebo aj v budovách kultúrneho domu a bývalej
základnej školy je zabezpečovacie zariadenie jeho firmy.
Ing. Bílik sa informoval, či je čiastka v rozpočte a či je postup pri zabezpečovaní signalizácie pre MŠ v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní(navrhujeme zmenu textu: a vyzval starostu obce, aby pri
zabezpečení bezpečnostného systému v priestoroch Materskej školy dodržal zákon o verejnom
obstarávaní) a p. Brímus porovnal navrhovanú cenu s cenou porovnateľnej signalizácie, realizovanej na
Farme.
P. starosta uviedol, že § 117 zákona o verejnom obstarávaní definuje, že pri zákazkách s nízkou
hodnotou do 5.000,- € pri bežne dostupných tovaroch a službách by sa mal robiť prieskum trhu, ale pri
zabezpečení hospodárnosti sa môže pristúpiť k priamemu zadaniu, vzhľadom k tomu, že s vybraným
dodávateľom má obec dobré skúsenosti. Postup pri verejnom obstarávaní by mala upravovať smernica,
obec má k VO schválené VZN, avšak toto je ešte z roku 2005 a starosta uviedol, že bude musieť
vypracovať novú Smernicu. K tomu Ing. Bílik podotkol, že mu príde scestné, že obec nemá platnú
Smernicu, nakoľko starosta je na svojom poste 2,5 roka a pred voľbami upriamoval pozornosť na
skutočnosť, že s verejným obstarávaním má dlhoročné skúsenosti.
Ing. Slagter uviedol, že by nemal byť problém získať ďalšie cenové ponuky, aby sme predišli
problémom, aj keď sa jedná o dodávateľa, ktorý pôsobí v obci a jeho ponuka je akceptovateľná.
U z n e s e n i e č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
cenovú ponuku spoločnosti Delta plus Trnava na bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie pre budovu
Materskej školy v obci v sume 1.373,58 € a
súhlasí

s realizáciou podľa cenovej ponuky. - Obecné zastupiteľstvo neschválilo realizáciu na základe
cenovej ponuky, ale hlasovaním sa uznieslo, že súhlasí s tým, aby starosta obce realizáciu
bezpečnostného systému v priestoroch Materskej školy zabezpečil.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný:1 (Alojz Matúš)
Nehlasoval : 1 (František Brímus)
Cenová ponuka – Stolárstvo M-E Kašša vypracovali na základe požiadavky obce cenovú ponuku na
drevené lietacie dvere do kultúrneho domu a zasadačky obecného úradu. Cena za dvoje dvojkrídlové
dvere z masívu je 2.610,- €. Jestvujúce dvere sú značne opotrebované, netesnia, keďže sú z roku 1973.
Ing. Bíliková uviedla, či je práve teraz nutné meniť dvere, či nemáme iné, závažnejšie úlohy. Poslanci sa
priklonili k jej názoru, aby sa dvere teraz neriešili.
P. Šušel navrhol, aby sa dvere nevymieňali bez predchádzajúcej koncepcie, dvere by sa mali po
estetickej stránke zjednotiť.
U z n e s e n i e č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
cenovú ponuku firmy Stolárstvo M-E Kašša na lietacie dvere z dreveného masívu a
presúva
rozhodovanie o nutnosti výmeny dverí na neskoršie obdobie.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:6 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný:1 (Alojz Matúš)
P. starosta uviedol, že dve uchádzačky o zamestnanie boli z ÚPSVAR odporučené na obecný úrad,
ohľadom prijatia do zamestnania.Jednej by sa týkal projekt Chceme byť aktívni na trhu práce (50+),
pričom pracovné miesto je potrebné zachovať 12 mesiacov a úrad práce by obci refundoval odvody do
zdravotnej a sociálnej poisťovne.Druhá by mohla byť zaradená do projektu Cesta z kruhu
nezamestnanosti, pričom pracovné miesto musí byť udržané minimálne 15 mesiacov a úrad práce by
refundoval obci 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca. Poslanci sa po diskusii dohodli, že ohľadom
zamestnávania týchto osôb bude pracovná porada.
U z n e s e n i e č. 22/20107
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce zvolaním pracovného stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva na pondelok,
13.3.2017 o 18.00 hod.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:6 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,

Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný:1 (Alojz Matúš)
8) Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
P. Šušel – požiadal starostu obce o výstup zo stretnutia obyvateľov ulice s developerom p. Slížom.
Starosta informoval, že stretnutie bolo zvolané na podnet obyvateľov ulice, ktorej developerom je p.
Slíž. Ten prisľúbil, že v priebehu marca vybaví projektovú dokumentáciu a revíznu správu na verejné
osvetlenie, aby mohlo byť odovzdané obci a taktiež pripraví dokumentáciu na odovzdanie komunikácie
obci. Verejné osvetlenie v ulici t.č. svieti a je prepojené na obecné vedenie nezákonným spôsobom.
Starosta uviedol, že cesta nie je skolaudovaná, chýba dažďová kanalizácia a obec neprevezme
odbočky z cesty k rodinným domom, pretože nespĺňajú parametre cesty. Poslanci poukázali na to, že
situácia s prebratím verejného osvetlenia je neúnosná , p. Slíž neplní požiadavky obce a žiadali
starostu, aby dal vypracovať revíznu správu na VO p. Slíža a náklady mu dať preplatiť.
Navrhujeme zmenu textu: Poslanci upozornili na fakt, že v minulosti bolo osvetlenie na tejto ulici
viackrát nezákonne pripojené na sústavu obecného verejného osvetlenia, čo obci následne spôsobilo
nemalé finančné náklady. Pán Šušel informoval prítomných, že osobne túto vetvu osvetlenia musel
z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov odpojiť. Poslanec Bílik následne žiadal starostu obce pána
Bartoviča o stanovisko, či na základe týchto skutočností zo svojej pozície konal, aby zabezpečil ochranu
verejného majetku a záujmov obce (napr. udelením pokuty ak je to možné alebo vymáhaním škody od
majiteľa tohto technického zariadenia). Starosta pán Bartovič na túto výzvu informoval poslancov, že
tieto kroky nepodnikol. Pán Bílik následne upozornil starostu obce na jemu vyplývajúce povinnosti
v zmysle zákona o majetku obcí (zákon č. 138/1991 Zb.).
Následne požiadal hlavnú kontrolórku o preverenie postupu obce v nadväznosti na zákon o majetku
obcí (č. 138/1991 Zb.) a stavebný zákon (č. 50/1976 Zb.).
K tomu poslanec p. Gabriel predniesol pripomienku, že ak bude nutné, obec by mala zabezpečiť
revíznu správu o technickom stave osvetlenia na dotknutej ulici (v súvislosti s nezákonným napojením
na sústavu verejného osvetlenia v obci) a tieto náklady by mala obec následne v rámci konania žiadať
od majiteľa technického zariadenia. Poslanci návrh pána Gabriela privítali a súhlasili s ním.
P. Šušel sa informoval na zmluvu medzi obcou a spoločnosťou Lasermedia, ktorá nám namontovala
bezplatne na jeden rok LED svietidlá pri štátnej ceste. Starosta k tomu uviedol, že zmluvy bola
prerobená v zmysle požiadaviek OZ, bola zaslaná na podpis a t.č. ju ešte nemá k dispozícii. Poslanci
kritizovali tento stav, Ing. Bílik žiadal odôvodniť, prečo bolo namontovaných viac svietidliel, ako bolo
zazmluvnených 30 ks. P. Brímus sa vyjadril v tom zmysle, že obec bude nútená svietidlá odkúpiť.
Navrhujeme zmenu textu:Ing. Bílik požadoval od starostu obce pána Bartoviča vysvetlenie, prečo
nedodržal zákon a uznesenie poslancov OZ a namontoval osvetlenie bez predošlého podpisu zmluvy
(čo zákon jednoznačne vyžaduje). Na žiadosť poslanca Bílika reagovala hlavná kontrolórka obce pani
Bc. Haršányiová tým, že tento postup je úplne v poriadku a bežne sa to tak robí. Na jej pripomienku
reagovali poslanci so zamietavým stanoviskom. Poslanec Bílik upozornil starostu obce, že týmto
postupom nedodržal zákon ani uznesenie poslancov OZ, ktorý okrem iného podmienili uznesením
prenájom osvetlenia určitými zmluvnými podmienkami. A zároveň upozornil starostu obce na fakt, že
poslanci OZ svojím uznesením súhlasili s prenájmom 30 ks LED svietidiel, pričom k dnešnému dňu je
ich namontovaných väčší počet a hlavne bez predchádzajúceho zmluvného vzťahu. Poslanec p. Brímus
zároveň vzniesol obavu, že namontované LED svietidlá už nikto demontovať nebude a obec bude zo
strany prenajímateľa tlačená do ich odkúpenia.
Poslanci požiadali hlavnú kontrolórku, aby preverila postup obce pri uzatrávaní zmluvy s firmou
Lasermedia.Navrhujeme zmeniť text: Poslanci požiadali hlavnú kontrolórku obce Bc. Haršányiovú
o preverenie postupu obce pri prenájme LED svietidiel.

P. Brímus sa pripojil a žiadal, aby hlavná kontrolórka preverila postup obce pri výbere dodávateľa na
výmenu plastových okien pre MŠ a ZŠ.
U z n e s e n i e č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
a) starostu obce dať objednať revíziu verejného osvetlenia pre ulicu, ktorej developerom je p. Slíž – toto
v tomto zmysle vôbec neodznelo
b) hlavnú kontrolórku preveriť postup obce pri uzatváraní zmluvy s firmou Lasermedia a pri výbere
dodávateľa na dodávku pivničných plastových okien na budovu MŠ a ZŠNavrhujeme zmeniť
text:hlavnú kontrolórku obce preveriť postupu obce pri prenájme LED svietidiel vo vlastníctve
spoločnosti Lasermedia a pri výbere dodávateľa na dodávku pivničných plastových okien na budovu
MŠ.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:5 (Jozef Šušel, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Christiaan Slagter)
Neprítomný:1 (Alojz Matúš)
Ing. Bílik – Lesy Palárikovo vykonávajú vo Vlčkovskom háji rozsiahly výrub stromov, obec k tomu
nemala námietky, prečo nebola verejná vyhláška prerokovaná na obecnom zastupiteľstve.
P. starosta uviedol, že verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli obce, háj nie je v katastri
obce a ani nie je vlastníkom, nikto z občanov, ani tých, ktorí sú vlastníkmi časti lesných pozemkov,
nemal námietky a ťažba prebieha pod dozorom štátneho orgánu.
P. Bílik požiadal hlavnú kontrolórku aby preverila aj postup obce pri informovaní poslancov o tomto
závažnomkroku.
Bc. Haršányiová, hlavná kontrolórka, reagujúc na poznámku p. Šušla vstala a vyhlásila, že sa v tejto
chvíli vzdáva funkcie hlavnej kontrolórky obce, poďakovala za spoluprácu a zo zasadnutia odišla.
Navrhujeme zmeniť text:Ing. Bílik informoval OZ a prítomných občanov o skutočnosti, že v súčasnosti
sa v priestore Vlčkovského hája uskutočňuje výrub stromov (kto ho uskutočňuje som na OZ nezmienil,
pretože túto informáciu som nemal k dispozícii) a je možnosť, že tento ekosystém v priebehu pár rokov
zanikne. Ďalej informoval, že Okresný úrad v Trnave poslal v priebehu mesiaca júl 2015 obci Opoj
„Oznámenie o návrhu programu starostlivosti o les pre Lesný celok Galanta“ (č. p.: OU-TT-OOP42015/023369 zo dňa 16. júla 2015), v ktorom vyzval dotknuté osoby a obce vrátane obce Opoj o
prerokovanie daného návrhu a zaslanie prípadných pripomienok a stanoviska. Vyjadrenie bolo možné
zaslať do 19. augusta 2015. Okresný úrad v Trnave postupoval v zmysle § 26 zákona o správnom
konaní (správny poriadok) (zákon č. 71/1967 Zb.). V zmysle tohto zákona (§ 26 ods. 2) bola povinná
postupovať aj obec. Poslanec Bílik sa spýtal starostu obce pána Bartoviča prečo o tejto skutočnosti
neinformoval OZ a ďalej sa pýtal, či obec informovala občanov obce. Poslane pán Šušel k tomu
podotkol, že sa jedná o významnú lokalitu aj z pohľadu obce Opoj a jej občanov.
P. starosta uviedol, že verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli obce, háj nie je v katastri
obce a ani nie je vlastníkom, nikto z občanov, ani tých, ktorí sú vlastníkmi časti lesných pozemkov,
nemal námietky a ťažba prebieha pod dozorom štátneho orgánu. Hlavná kontrolórka obce pani
Bc.Haršányiová sa spýtala poslanca p. Bílika, prečo k tejto veci reaguje až teraz, keďže je to záležitosť
z roku 2015. Poslanec p. Bílik reagoval tým, že o danej skutočnosti sa dozvedel až teraz, inak by
reagoval okamžite ako by informáciu obdržal. Poslanec Šušel reagoval tým, že mu príde zvláštne, že
ich starosta obce informuje o „maličkostiach“ a takto závažnú vec nemá za potreby s nimi prebrať.

Poslanec p. Ing. Slagter sa dotazoval, či obec nemá možnosť k tejto veci ešte možnosť zaujať
stanovisko. Poslanci p. Gabriel a Bílik ho informovali, že túto možnosť už obec nemá.
Hlavná kontrolórka obce pani Bc. Haršányiovánásledne vyzvala občanov prítomných zasadania OZ,
aby sa stíšili a správali sa v zmysle rokovacieho poriadku. Ďalej dodala, že na niečo takéto nebola
v minulosti zo svojho pôsobenia na poste HK v iných obciach zvyknutá.
Poslanec p. Bílik požiadal hlavnú kontrolórku o preverenie postupu obce v súvislosti so zákonom č.
71/1967 Zb. o správnom konaní.
Následne poslanec p. Šušel vyzval hlavnú kontrolórku pani Bc. Haršányiovú, aby sama dodržiaval to, čo
od prítomných občanov vyžadovala a nevyrušovala. Zároveň dodal, že sa tohto správania dopúšťa
opätovne a to nie len na dnešnom zasadnutí OZ.
Hlavná kontrolórka obce pani Bc. Haršányiová reagovala na žiadosť poslanca Bílika s tým, že je
zamestnancom obce len na čiastočný úväzok a tento rozsah kontrolnej činnosti by bola schopná svojou
činnosťou pokryť len v prípade celého úväzku. Starosta obce p. Bartovič ju v súvislosti s jej reakciou
upozornil, že poslanci sú oprávnení od HK žiadať vykonanie kontrolnej činnosti a ich žiadosť je
oprávnená. Bc. Haršányiová, hlavná kontrolórka, následne vyhlásila, že sa v tejto chvíli vzdáva funkcie
hlavnej kontrolórky obcea zo zasadnutia odišla. Pri odchode vzniesla námietku k žiadostiam poslancov
OZ a reagovala tým, že na takéto správanie nie je zvyknutá a že poslanci argumentujú naučenými
frázami a ich argumenty sú žvásty. Na jej vyjadrenie reagoval poslanec p. Šušel a vyzval hlavnú
kontrolórku pani Haršányiovú, aby neznevažovala výroky poslancov OZ. HKpani Haršányiovúpri
odchode z rokovania zároveň poďakovala pracovníkom obce a pánovi starostovi.
Ing. Bílik(na danú tému som sa počas zasadnutia OZ vôbec nevyjadril, žiadosť o informácie predniesla
Ing. Bíliková)sa informoval na Plán kultúrnych akcií na rok 2017. Starosta uviedol, že je vypracovaný
a po doplnení zodpovedných osôb bude zverejnený.
Ing. Bílik poukázal, že starosta obce nesplnil uznesenie obecného zastupiteľstva, pretože poslanci
žiadali, aby bránka, ktorou sa uzatvára oplotenie detského ihriska v parku bola osadená naspäť.
P. starosta uviedol, že stromy pri detskom ihrisku nie sú vypilované a preto bránka osadená nebola
a ďalej uviedol, že ihrisko je čierna stavba, nebol na neho vypracovaný projekt ani vydané stavebné
povolenie. Okrem toho je potrebné vykonať revíziu ihriska, revízie vykonávajú 3 firmy na Slovensku.
Oplotenie ihriska je zbytočné, pretože teraz, keď nie je bránka a na ihrisko je voľný vstup, vandalizmus
sa nevyskytuje.Poslanec Bílik na vysvetlenie pána starostu reagoval tým, že sa jedná o dlho trvajúci
stav a poslanci ho žiadali o jeho odstránenie v minulosti opätovne a on sám riešenie tohto stavu
niekoľko krát v minulosti prisľúbil. Zároveň pána Bartoviča, starostu obce, upozornil, že svojím postojom
nedodržiava zákon o majetku obcí a zákon o obecnom zriadení. Poslanec Gabriel súhlasil
s pripomienkami poslanca Bílika a upozornil, že on sám na túto skutočnosť v minulosti upozornil
viackrát.
Poslanec Bílik zároveň spochybnil žiadosť starostu obce o vypracovanie revízie detského ihriska, keďže
ako on sám práve informoval poslancov a občanov o skutočnosti, že detské ihrisko je čiernou
stavbou.Poslanci následne žiadali starostu obce o odstránenie jestvujúceho stavu s nedostatočným
zabezpečením priestoru detského ihriska a zároveň vzniesli požiadavku na „zlegalizovanie“ tejto stavby.
P.Dvorák sa informoval, či obec neuvažuje o zavedení kamerového systému v obci, kedy bude
preložená trafostanica spred cintorína a či bude obnovená odvodňovacia rúra medzi priekopu pri
cintoríne a rigolom pred domom č. 203.Ing. Bílik poukázal na slabú alebo žiadnu aktivitu starostu pri
podávaní žiadostí na získanie dotácií, pretože on sám na jednom z prvých zasadnutí OZ informoval
občanov a poslancov o cieli vypracovať projekt na kamerový systém v obci a následnou realizáciou
tohto zámeru.

Ing. Bílik uviedol, že starosta ich informoval, že investor má úmysel v areáli hotela Max postaviť
ubytovacie zariadenie s kapacitou pre 1000 osôb, čo je pre našu obec nepredstaviteľné a nežiaduce
a preto je potrebné hľadať riešenie, aby sa tomuto zamedzilo. Starosta uviedol, že investor si vyžiadal
územno-plánovaciu informáciu a po nej od zámeru ustúpil. Poslanci však trvali na tom, aby sa aj napriek
tomu vyhlásila na uvedenom území stavebná uzávera a žiadali starostu obce, aby preveril možnosti,
ako stavebnú uzáveru vyhlásiť.Zároveň vzniesli požiadavku na prepracovanie územného plánu obce,
keďže na základe daných skutočností je táto hrozba reálna. Potrebu zmeny územného plánu pritom
vidia aj v dôsledku viacerých žiadostí zo strany občanov a investorov o jeho zmenu.
9) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných poslancov ani občanov nemal
viac žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval starosta prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.
Overovatelia : ........................................
František Brímus
.........................................
Ing. Tomáš Bílik
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