Z á p i s n i c a č. 1
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 25. februára 2014
zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : 5 z 5 poslancov OZ (E. Adámek, F. Brímus, Ing. Bauerová, V. Gál, V. Vaško)
Konikárka obce p. J. Dvoráková
Program zasadnutia :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2012
Návrh rozpočtových opatrení č. 8-17/2013
Správa o kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra za rok 2013
Doriešenie uzatvorenia účelovej komunikácie medzi obcami Opoj a Vlčkovce
z dôvodu odstránenia prejazdov motorových vozidiel po miestnej komunikácii
7. Rôzne
8. Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
9. Záver
1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce p. Matúš.
Konštatoval, že sú prítomní všetci piati poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné.
P. starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky k programu, uvedenému na
pozvánkach. Starosta dal návrh na doplnenie o desiaty bod programu – Návrh Dodatku č.
1/2014 k rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Opoj, s čím poslanci súhlasili.
Iné pozmeňujúce návrhy neboli predložené. Za overovateľov zápisnice určil poslancov p.
Vladimíra Vašku a Ing. Máriu Bauerovú.
U z n e s e n i e č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
program dnešného rokovania s tým, aby do programu bol doplnený bod :“ Návrh Dodatku
č. 1/2014 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Opoj“.
Hlasovanie : za 4 ( E. Adámek, Ing. Bauerová, F. Brímus, V. Vaško), proti 1 (V. Gál),
zdržal sa 0

2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil poslanec p. František Brímus. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu.
U z n e s e n i e č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
3) Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2012
Návrh zápisu udalostí do obecnej kroniky za rok 2012 predložila poslancom obecná
kronikárka p. Janka Dvoráková. Do kroniky sa za rok 2012 zapíše kultúrnospoločenské dianie
v obci, činnosť obecného zastupiteľstva, ako i činnosť organizácií – Materskej školy, ZO
Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO chovateľov poštových holubov, ZO Slovenského
poľovníckeho zväzu, TJ Opoj, speváckeho súboru Opojčanka. V závere budú zapísané
demografické údaje o obci.
Starosta mal pripomienku, že nie je vhodné obšírne sa rozpisovať o udalostiach ako je
odkúpenie pozemku od p. Sedláka, stačí takéto udalosti zaznamenať heslovite a ďalej mal
výhradu voči zápisu TJ Opoj, kde je uvedené, že funkciu pokladníka vykonáva obecný úrad.
Toto nie je pravda a treba tam napísať meno osoby, ktorá túto funkciu vykonáva.
Poslanci nemali k zápisu výhrady.
U z n e s e n i e č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2012.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa
4) Návrh rozpočtových opatrení č. 8-17/2013
Starosta uviedol, že poslanci spolu s pozvánkou obdržali aj RO č. 8-17 za rok 2013 a vyzval
ich, aby sa k opatreniam vyjadrili. P. Gál sa informoval na presuny finančných prostriedkov
v materskej škole. Iné pripomienky neboli.
U z n e s e n i e č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) b e r i e n a v e d o m i e
- rozpočtové opatrenie č. 8/2013 – navýšenie príjmov a výdavkov o 1.120,- € ( dotáciu na
voľby do VÚC)
- rozpočtové opatrenie č.//2013 - navýšenie príjmov a výdavkov o 80,- € (refundácia odmeny
skladníčky CO)

- rozpočtové opatrenie č. 10/2013 – navýšenie príjmov a výdavkov o 85,- € (transfer
z Katastrálneho úradu na financovanie činnosti komisie ROEP)
- rozpočtové opatrenie č. 11/2013 – navýšenie príjmov a výdavkov o 463,- € (zvýšenie dotácie z OÚ
– odboru školstva na výchovu a vzdelávanie 5 – ročných detí v MŠ)
- rozpočtové opatrenie č. 12/2013 – navýšenie príjmov a výdavkov - prevod z rezervného fondu vo
výške 3.671,- € na financovanie napojenia obecných nájomných domov na obecný vodovod
a vodovodné prípojky pre novostavby rodinných domov,
- rozpočtové opatrenie č. 13/2013 – navýšenie príjmov a výdavkov - prevod z rezervného fondu vo
výške 1.956,- € na dofinancovanie Zmeny 2/2012 ÚPO Opoj
- rozpočtové opatrenie č. 14/2013 – navýšenie príjmov a výdavkov – prevod z rezervného fondu na
financovanie kapitálových výdavkov – detské ihrisko
- rozpočtové opatrenie č. 15/2013 – navýšenie príjmov a výdavkov o 200,- € (grant Farmy
Majcichov na nákup mikulášskych balíčkov)
b) s c h v a ľ u j e
- rozpočtové opatrenie č. 16/2013 – presuny finančných prostriedkov vo výške 1.000,- (zníženie
výdavkov na energie v programe 1.1. – Obecný úrad na navýšenie výdavkov v programe 6.1. Šport
– zvýšenie dotácie pre TJ)
- rozpočtové opatrenie č. 17/2013 – presuny finančných prostriedkov medzi položkami v rámci
programu 5.1. – Materská škola vo výške 2.070,- €
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
5) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Opoj za rok 2013
V úvode p. starosta ospravedlnil p. Rakúsovú z dnešného zasadnutia zo zdravotných dôvodov a
ďalej uviedol, že poslanci spolu s pozvánkou dostali aj Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných
kontrolách za rok 2013 a vyzval ich, aby sa ku správe vyjadrili.
Ing. Bauerová uviedla, že poslanci sa vlastne nemajú k čomu vyjadriť, keďže správa obsahuje iba
konštatovanie, na čo boli kontroly zamerané.
Starosta k pripomienke uviedol, že zápisy z kontrol sú uložené v kancelárii pracovníčky a v prípade
záujmu môžu do nich poslanci nazrieť a k tomuto bodu sa môžeme vrátiť na budúcom zasadnutí OZ,
kedy bude prítomná aj hlavná kontrolórka. Poslanci súhlasili.
6) Návrh Dodatku č. 1/2014 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Opoj
Starosta v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. predložil návrh Dodatku č. 1 s tým, aby sa bod IV.
Zvolávanie zasadnutí OZ, odsek 2) zmenil nasledovne :
2. Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa vypracovaného plánu, najmenej
raz za tri mesiace.
Predtým tento odsek znel, že rokovanie OZ sa uskutočňuje najmenej raz za dva mesiace. Obecné
zastupiteľstvo sa však môže schádzať častejšie, podľa potreby.
Poslanci s návrhom súhlasili.

U z n e s e n i e č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
návrh Dodatku č. 1/2014 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Opoj.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

7) Doriešenie uzatvorenia účelovej komunikácie medzi obcami Opoj a Vlčkovce z dôvodu
odstránenia prejazdov motorových vozidiel po miestnej komunikácii
P. starosta uviedol, že obec v októbri 2013 požiadala NDS, a.s. Bratislava o odstránenie
smerovej tabule na obec Opoj z rýchlostnej cesty R1 v križovatke Vlčkovce Juh z dôvodu, že
NDS presmerovala verejnú dopravu na účelovú komunikáciu medzi obce Vlčkovce a Opoj,
čím je nadmerne zaťažovaná miestna komunikácia v dolnej časti obce Opoj. Na základe tejto
žiadosti NDS zvolala rokovanie do obce Vlčkovce, na ktorom sa riešili rôzne podnety
a v rámci nich aj naša požiadavka. Na tomto pracovnom stretnutí sa dohodli, že NDS odstráni
3 ks smerových tabúľ Majcichov – Opoj v križovatke Vlčkovce – juh, pod existujúcu dopravnú
značku B6 osadí dodatkovú tabuľu s textom „okrem dopravnej obsluhy“. Problémy
s prejazdom nežiaducich vozidiel, príp. kamiónov a autobusov musí riešiť obec. Na základe
tohto starosta zvolal pracovné stretnutie, ktoré sa konalo 23.1.2014, na ktoré boli prizvaní
zástupcovia Dopravného inšpektorátu, Okresného úradu Trnava – odboru cestnej dopravy
a pozemných komunikácií a Správy a údržby ciest TTSK. K uzavretiu účelovej komunikácie
nemal námietky DI Trnava, SÚCTTSK a z OÚ, odboru cestnej dopravy a PK p. Šlahorová
nesúhlasila a p. Haršányiová súhlasila. Dohodli sa na tomto postupe : NDS odstráni smerové
tabule, obec Opoj dá vypracovať dokumentáciu na dopravné značenie, osadí nové dopravné
značenie a posledným krokom bude uloženie betónovej zátarasy na hranicu katastra obcí
Opoj a Vlčkovce.
Po tomto jednaní starosta zvolal pracovné stretnutie poslancov OZ, kde im tlmočil výsledky
pracovného stretnutia a poslanci sa dohodli, aby obmedzenie prejazdov po miestnej
komunikácii bolo riešené na verejnom zasadnutí OZ, konanie ktorého bude zverejnené na
webovej stránke obce, na úradnej tabuli i miestnym rozhlasom.
P. starosta uviedol, že z jeho pohľadu by sa mala po miestnej komunikácii obmedziť nákladná
doprava. Vodiči sa naučili skracovať si cestu po miestnej komunikácii a keď sa nedávno pri
kostole osadila dopravná značka zákaz prejazdu, policajti z DI mu to vytýkali sa značka sa
musela odstrániť, pretože z ich strany to nie je kontrolovateľné. Potom dal priestor na
vyjadrenie najskôr poslancom a potom prítomným občanom a vyzval k vecnej a kultivovanej
diskusii.
Poslanec E. Adámek – poukázal že je to ďalšia príjazdová cesta do Opoja a keby sa prejazd po
nej zamedzil betónovou zátarasou, znemožnil by sa prístup v prípade potreby vjazdu do obce
sanitkám, hasičom a pod.
Poslanec V. Vaško – zákaz prejazdu motorovým vozidlám sa nedá kontrolovať, ale zákaz
prejazdu nákladným vozidlám sa skontrolovať dá, treba požiadať OO PZ v Zavare o súčinnosť.
Poslankyňa Ing. Bauerová navrhla umiestniť na mostnú konštrukciu závoru, od ktorej by mali
kľúče obec, podnikatelia v poľnohospodárstve, poľovníci a pod. a osadila by sa značka „slepá
ulica“ a tým by sa znemožnilo prejazdom.
Mgr. Bartovič mal k tomu pripomienku, že závoru môže dať osadiť iba vlastník, načo reagoval
starosta, že obec je vlastníkom mostu i časti účelovej komunikáciu po hranicu katastra.
Niektorí mali názor, že závora by sa obchádzala tak, ako sa obchádzajú retardéry v obci.

Poslanec p. Gál má názor, že neumožniť obyvateľom využívať túto účelovú komunikáciu by
nebolo dobré, radšej je za osadenie značiek „prejazd zakázaný“.
Poslanec F. Brímus – bol na rokovaniach ohľadom uzatvorenia účelovej komunikácie a preto
uzatvorenie tejto cesty betónovými zátarasami vidí ako krajné riešenie a navrhol, aby sa
značka „prejazd zakázaný“ osadila v úseku od mostu cez Dudváh po hranicu katastrálneho
územia (približne v polovici účelovej komunikácie). Ďalej poukázal na zničenú krajnicu
v dolnej časti obce pri p. Haščákovi.
Starosta k vyjadreniam poslancov uviedol, že obec vyvolá jednanie ohľadom dopravného
značenia podľa návrhu poslanca Brímusa a listom požiadame OO PZ v Zavare o jeho
dodržiavanie.
Potom dostali priestor na vyjadrenia občania :
P. Anton Kudláč – mal nasledovné pripomienky :
- poukázal, že poslanci nemali k dispozícii úplný materiál od p. kontrolórky
- žiadal, aby obec upozornila občanov na povinnosť orezania stromov a kríkov, zasahujúcich
do chodníkov,
- poukázal na polámaný betón okolo kanalizačných šácht po realizácii vodovodu,
- vyzval poslancov, aby z Opoja nerobili rezerváciu zamedzením prejazdnosti účelovej
komunikácie.
P. Tibor Kajdači – zastavenie cesty by bol veľký nerozum, pretože keby sa chcel dostať do
chotára v dolnej časti, musí si nadchádzať 4-5 km cez Vlčkovce.
P. Ľudmila Gažová konštatovala, že v obci býva 10 rokov a situácia s dopravou sa stále
zhoršuje, veľká premávka osobných automobilov, skracujúcich cestu je hlavne ráno, medzi
5,30 – 8,00 hod. a potom poobede od 15.00-17-00 hod. Vodiči retardéry obchádzajú,
nedodržujú rýchlosť, novovybudovaná krajnica po realizácii vodovodu je neodborne urobená
a v obci nie sú dobré chodníky, ktoré by mohli chodci využívať.
K tomu starosta uviedol, že základné inžinierske siete máme v zemi a teraz prioritou obce by
mala byť rekonštrukcia MK a vybudovanie chodníkov a rigolov.
P. Bartoš – ulica „budín“ – počas dažďov je pod vodou, sú tam problémy s kanalizáciou.
Starosta uviedol, že TAVOS vymenil čerpadlá na PČS pri Kudláčových, ale v čase zrážok je
vysoko spodná voda, tá sa dostáva do kanalizácie a okrem toho je na vine aj
nedisciplinovanosť občanov, ktorí hádžu do kanalizácie veci, ktoré tam nepatria.
Vlastníkom našej kanalizácie je obec, TAVOS ju prevádzkuje a obec ju do vlastníctva TAVOSU
nepreviedla z dôvodu, že nechceli prevziať kanalizačné prípojky. Zároveň starosta uviedol, že
sa uvažuje, že celá opojská kanalizácia by viedla priamo do ČOV v Zelenči.
P. Gál uviedol, že občania v dolnej časti používajú kontaminovanú vodu a spodné vody by
kanalizácii nevadili, keby bola kanalizácia utesnená. K nemu sa pridal Marián Bartoš, že
kanalizačné šachty nie sú vodotesné.
P. Radošovský zdieľa názor poslanca Brímusa na obmedzenie prejazdov, avšak zároveň
uviedol, že dopravné značky sú aj na to, aby sa porušovali.
P. Kašša – majiteľ stolárskej dielne v dolnej časti uviedol, že zamedzením prejazdov po
účelovej komunikácii, kedy sa autá jeho firmy, ako i obyvateľov novopostavených rodinných

domov v dolnej časti používajú na napojenie sa na R1 práve účelovú komunikácia, zvýši sa
prejazd áut po MK.
P. Zlatohlávek navrhol osloviť policajtov, aby v rannej a popoludňajšej premávke robili
kontroly dodržiavania dopravných značiek a keď vodiči za ich porušovanie začnú dostávať
pokuty, odučia sa skracovať si cestu.
P. Šotník sa vyjadril, že sa mu nepáči zastavovanie komunikácií, ako aj osadenie retardérov
v obci, na ktorých si vodiči ničia svoje autá. Existuje objektívna zodpovednosť a policajti majú
radary a kamery a tak sa môžu kontrolovať a postihovať vodičov nedodržujúcich dopravné
predpisy.
Ing. Šipková uviedla, že v dolnej časti nie je označený koniec obce, vodiči po dolnej časti obce
nedodržujú rýchlosť, spomalia až hore, pri druhom spomaľovači.
P. Kudláč navrhol, že občania majú možnosť vyjadriť svoj názor na otázku prejazdov formou
petície, načo poslanec Brímus reagoval, že síce je táto možnosť, ale poslanci nie sú povinní
hlasovať v súlade petíciou.
P. Roman Kudláč uviedol na margo zničenej krajnice, že firma, ktorá robila vodovodné
prípojky v dolnej časti, výkop len zasypala, zeminu neudusala a krajnicu nespevnila a preto ju
odtrhlo aj osobné auto. Okrem toho p. Kudláč uviedol, že obyvateľ novopostaveného
rodinného domu v „Haščákovej ulici“ nevedel o dnešnej schôdzi, pretože v ulici nemajú MR.
Infraštrukúru v danej ulici budoval Ing. Haščák, obec od neho prevzala vodovod po pol roku,
keďže mal na ňom nedostatky a kanalizáciu. Ďalej sa p. Kudláč pýtal, že keď bude chcieť ísť
z miestneho ihriska napríklad do motorestu Eso po účelovej komunikácii, dajú mu policajti
pokutu? Starosta uviedol, že toto je otázka pre policajtov.
Mgr. Bartovič poukázal, že premávku po MK upravuje cestný zákon, kde je presne stanovené,
aké štandarty má spĺňať miestna komunikácia a čo sa týka prejazdov, obec by mala požiadať
Dopravný inšpektorát o odklon dopravy z miestnej komunikácie a keď nám ho schvália
máme požiadať DI, aby zamerali výkon na kontrolu odklonu dopravy, čo dopravní policajti
riešia radarmi a kamerovým systémom.
Starosta tento bod uzavrel s tým, že obec vyvolá jednanie so zainteresovanými inštitúciami
do konca marca 2014, predložíme im návrh, ktorý vzišiel z dnešného zastupiteľstva
a dopravný inšpektorát nám dá k nemu jasné stanovisko.
8) Rôzne
Starosta uviedol, že obec má na obecný vodovod napojené tieto stavby – kultúrny dom,
materskú školu, budovu potravín a všetky štyri nájomné domy. On má taktiež napojený svoj
rodinný dom a vyzval prítomných, aby si vyzdvihli na obecnom úrade tlačivá potrebné
k vybudovaniu vodovodnej šachty a napojeniu na obecný vodovod.
Ďalej informoval, že na odbore životného prostredia Okresného úradu v Trnave vybavil výrub
3 ks gaštanov v miestnom cintoríne. Pri obhliadke gaštanov pracovníčky ŽP konštatovali, že
je potrebné oddeliť cintorín od parku živým plotom a taktiež je potrebné začať
s omladzovaním parku – staré stromy likvidovať a vysádzať nové.

Pozval prítomných na Pochovávanie basy, ktoré sa bude konať v útorok, 4.3. o 18.30
v kultúrnom dome.
9) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Mgr. Bartovič žiadal od starostu súhlas na výrub náletových stromov – agátov, ktoré vyrástli
pri jeho plote, oddeľujúcom záhradu od parku. Keďže realizoval nové oplotenie záhrady
a náletové stromy by ho mohli poškodiť, chce ich vypíliť. Starosta s vypílením nemá problém,
ale znovu apeloval na výsadbu nových stromov.
Ďalej starosta uviedol, že sa spojí s vedením Farmy Majcichov, či by sa haluzovina mohla
vyviezť na farmu Vlčkovce.
P. Radošovský poukázal, že sme jedna z mála obcí, ktorá nemá na cintoríne toaletu.
P. Ščasný uviedol, že pôvodne bolo v dome smútku WC, avšak nebolo funkčné a časom bolo
zdemolované. Starosta k tomu uviedol, že sa tomu nebráni, avšak v rozpočte na to neboli
vyčlenené finančné prostriedky. Poslanec Adámek uviedol, že to bolo pripomienkované zo
strany poslancov už asi 2 roky. Starosta navrhol, aby sa WC realizovalo svojpomocne, tak ako
sa spojili mladí ľudia a brigádnicky budujú detské ihrisko.
P. Brímus - prešiel autom po kanalizačnom poklope pri dome Mariana Šipku, tento je
uvoľnený a buchoce. Starosta na to upozorní TAVOS.
Ďalej poukázal, že verejné svetlo pri dome č. 44 zhasína, pravdepodobne bude treba vymeniť
celé svietidlo. Starosta uviedol, že dnes J. Šušel opravoval verejné osvetlenie, ale spýta sa ho,
či aj toto.
P. Brímus ešte tlmočil požiadavku p. Paštéku, že v ulici „budín“ sú po daždi veľké kaluže vody
a obyvatelia musia používať gumáky.
P. Adámek žiadal starostu, aby sa vo večerných hodinách prešiel po obci, či VO dobre svieti.
Na to zareagoval p. Gál, že mohli sme mať v obci nové LED osvetlenie ako v Križovanoch, ale
3 poslanci tento návrh nepodporili. P. Brímus k tomu uviedol, že má pravdu, že 3 poslanci
tento návrh nepodporili a urobili správne, pretože to bola prvá ponuka, stále prichádzajú
ďalšie, výhodnejšie a poslanci budú vyberať z viacerých ponúk na realizáciu LED osvetlenia
v obci.
10.) Záver
Keďže nikto z prítomných poslancov ani občanov nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani
pripomienky, poďakoval starosta prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia :

......................................
Vladimír Vaško
.........................................
Ing. Mária Bauerová

Zapísala : Zlatohlávková

Starosta obce :
Alojz Matúš

