Z á p i s n i c a č. 4
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 10. septembra 2013
v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : 5 z 5 poslancov OZ
Na zasadnutie OZ prišlo cca 30 rodičov. V úvode p. Veronika Polakovičová uviedla, že
rodičia na zasadnutie prišli z dôvodu presadenia výstavby detského ihriska v obci a požiadala
starostu obce, aby tento bod bol prejednaný ako prvý, pretože rodičia musia odísť za svojimi
deťmi. P. starosta k tomu uviedol, že rodičia môžu predostrieť svoju požiadavku pred začatím
rokovania a potom zaháji riadne zasadnutie OZ.
Rodičia žiadali starostu, aby im navrhol čiastku finančných prostriedkov, ktorú môže obec
ešte tento rok uvoľniť na detské ihrisko, pretože jeho realizáciu chcú zobrať do vlastných rúk
a začať by chceli už tento rok. Starosta im na to povedal, že tohtoročný rozpočet nepočítal
s výstavbou detského ihriska a budú sa musieť pohľadať finančné rezervy v rozpočte. Po
búrlivom vymieňaní názorov dospeli k záveru, že rodičia prídu s návrhom, aký rozmer bude
mať ihrisko, z akých komponentov bude pozostávať a pod. a starosta im povie, akú čiastku
bude možné v tomto roku na ihrisko vyčerpať. Ďalšie finančné prostriedky na dokončenie
ihriska budú vyčlenené v rozpočte na rok 2014. Rodičia ďalej žiadali starostu, aby určil
termín, kedy sa znovu stretnú a obidve strany predostrú svoje návrhy. Dohodli sa na termíne
18.9. o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Stretnutie sa dá vyhlásiť aj do miestneho
rozhlasu. Po tomto rodičia opustili rokovaciu sálu a starosta obce začal riadne zasadnutie OZ.

Program zasadnutia :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Vyhodnotenie rozpočtu obce Opoj za I. polrok 2013
Návrh rozpočtových opatrení č. 1-7
Návrh Štatútu obecnej knižnice v Opoji
Príprava rozpočtu obce na rok 2014
Rôzne
Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Záver

1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce p. Matúš.
Konštatoval, že sú prítomní všetci piati poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné.
P. starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky k programu, uvedenému na
pozvánkach. Poslanci nemali k preloženému programu žiadne pozmeňujúce návrhy. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Máriu Bauerovú a p. Vladimíra Vašku.
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil poslanec p. František Brímus. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu.
P. Gál k tomuto bodu uviedol, že v zápisnici zo zasadnutia OZ je uvedené, že on poukázal na
to, že dodávateľ stavby – celoobecný vodovod – nedával na vodovodné potrubie signalizačnú
fóliu, zásyp pieskom a na všetky prípojky pod cestou nedával chraničky, k čomu je uvedené
starostove vyjadrenie, že to nie je pravda. Starosta uviedol, že on si za tým stojí a p. Gál, že
on sa sám presvedčil, že pri dome č. súp. 32 vodovodnú prípojku zasýpali kamennou drťou.
Ďalej poukázal, že ventile z vodovodných prípojok sú v asfalte utopené, bude v nich stáť voda
a budú sa poškodzovať.
P. Adámek poukázal na vysoko nad terénom osadený podzemný hydrant pri dome č. súp. 31,
ktorý sa pri odhŕňaní miestnych komunikácií môže poškodiť.
P. Sedlák uviedol, že keď v minulom týždni pršalo, v pivnici pohostinstva bolo 25 cm vody
a žiadal, aby sa táto porucha odstránila. Poruchu nahlásil na TAVOS, prišli mu vytiahnuť 1
cisternu vody z pivnice a viac neprišli a tak na vlastné náklady musel dať vytiahnuť 50 m³
odpadovej vody. Žiadal preveriť napojenie zvodov z rodinných domov na verejnú kanalizáciu
a dať zmonitorovať kanalizáciu, aby sa zistila závada a tá sa odstránila. P. starosta k tomu
uviedol, že obec určite nebude kontrolovať zvody rodinných domov, či sú napojené na
kanalizáciu a taktiež kanalizačné šachty, to je povinnosť prevádzkovateľa.
P. Dušan Kudláč sa pripojil, že v dolnej časti je PČS nefunkčná, aj momentálne z poslednej
kanalizačnej šachty pred ich domom vyteká odpadová voda, ktorá zapácha, prechádza do
spodných vôd a pýtal sa, či sa má s problémom obrátiť na životné prostredie, alebo či ho
vyrieši obec.
Starosta uviedol, že kanalizácia v obci je funkčná, len v poslednom čase sa vyskytli problémy
v dolnej časti, TAVOSU sme zaslali list na nápravu a do dnešného dňa sme nedostali
odpoveď. Z dnešného zasadnutia im bude opakovane zaslaný výpis s požiadavkou na
zmonitorovanie kanalizácie za účelom zistenia závad a následne ich odstránenie.
P. Gál k diskusii o kanalizácii uviedol, že on od samého začiatku poukazuje na nedostatky
a starosta len obhajuje prácu Cestných stavieb Nitra, dodávateľa stavby.

U z n e s e n i e č. 18/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
3) Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. polrok 2013
Starosta k tomuto bodu uviedol, že poslanci vyhodnotenie rozpočtu obdržali
v dostatočnom predstihu, mali možnosť sa s ním oboznámiť a preto ich vyzval, aby sa
k vyhodnoteniu vyjadrili. Poslanci p. Gál a Adámek mali pripomienky, že niektorým skratkám
neporozumeli a žiadali, aby textová časť bola písaná prehľadnejšie.
U z n e s e n i e č. 19/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
vyhodnotenie rozpočtu obce Opoj za I. polrok 2013
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
4) Návrh rozpočtových opatrení č. 1 – 7 /2013
Starosta uviedol, že návrh rozpočtových opatrení poslanci obdržali na mimoriadnom
zasadnutí OZ a vyzval ich, aby sa k nim vyjadrili.
P. Adámek žiadal o vysvetlenie položky odmeny v MŠ. Bolo mu zodpovedané, že sa jedná
o odmeny vyplatené na základe dohody o pracovnej činnosti a taktiež bolo zodpovedné na
dotaz ohľadom mimoriadnej dotácie zo štátneho štátneho na zvýšenie miezd v školstve.

U z n e s e n i e č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s rozpočtovým opatrením č. 1/2013, ktorým boli preúčtované dotácie z položky 312001 na
položku 312012 vo výške 1.266,- €, č. 4/2013, ktorým bolo v príjmovej časti navýšené
nájomné za bytové domy o príspevky do fondu opráv vo výške 8.004,- € a zároveň
výdavkov hradených z fondu opráv v nájomných domoch vo výške 3.310,- €, č. 6/2013,
ktorým boli navýšené príjmy o čiastku 4.566,- € (odvedené režijné náklady zo ŠJ za 4 roky)
a zároveň výdavky, ktoré neboli rozpočtované, o tú istú čiastku, a č. 7/2013 – tu s jedná
o presuny vo výdavkovej časti rozpočtu (tarifný plat a odmeny na dohodu v MŠ a ŠJ) vo
výške 1.652,- €

berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 2/2013, ktorým boli rozpočtované príjmy navýšené o čiastku 580,€ o dotáciu zo ŠR na opravu miestnych komunikácií po zime a taktiež výdavková časť o tú
istú čiastku na opravu MK, č. 3/2013, ktorým boli príjmy navýšené o dotáciu zo ŠR na
navýšenie platov v školstve vo výške 1.916,- € a zároveň o túto čiastku boli navýšené
výdavky – položky tarifný plat a odvody, č. 5/2013 – príjmy navýšené o sponzorské
príspevky na vydanie Nárečového slovníka a taktiež vo výdavkoch bola nová položka – tlač
Nárečového slovníka.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
5) Návrh Štatútu obecnej knižnice v Opoji
Starosta uviedol, že na podnet Krajskej knižnice v Trnave obec vypracovala nový Štatút
obecnej knižnice a zároveň informoval, že starosta vydal Knižničný a výpožičný poriadok
Obecnej knižnice v Opoji. Poslanci nemali námietky.

U z n e s e n i e č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
Štatút Obecnej knižnice v Opoji a
berie na vedomie
že bol vydaný Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Opoji
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
6) Príprava rozpočtu na rok 2014
Starosta informoval poslancov, že v novembri sa uskutoční zastupiteľstvo na ktorom bude
predložený návrh rozpočtu a v decembri sa bude konať posledné zastupiteľstvo v tomto
roku, na ktorom by sa mal rozpočet schváliť. Vyzval poslancov, aby predkladali svoje návrhy ,
ktoré by sa mali zakomponovať do návrhu rozpočtu.

7) Rôzne
Starosta informoval, že audítorka Ing. Serenčéšová vykonala audit účtovnej závierky za rok
2012. Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.

U z n e s e n i e č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji

berie na vedomie
správu nezávislého audítora Ing. Marty Serenčéšovej k účtovnej závierke obce Opoj za rok
2012.
Hlasovanie : za 5, proti 0 , zdržal sa 0
Ďalej starosta informoval, že: - z TAVOS-u priniesol tlačivá na vodovodné prípojky. Ak si
občan na obecnom úrade vybaví povolenie na drobnú stavbu na vodovodnú šachtu,
následne sa mu vydajú tlačivá pre TAVOS na pripojenie. P. Gál sa informoval, že či TAVOS
okrem vodomeru dodá aj ventil a filter. Ďalej starosta uviedol, že v piatok príde na OcÚ p.
Matejovič, riaditeľ strediska v Trnave s pracovníkmi, ohľadom vodovodných šácht k bytovým
domom, MŠ a KD.
- pripravujeme exekučný príkaz na vypratanie z bytu p. Miloša Drozdu z dôvodu neplatenia
nájomného
- 19.10.2013 bude v KD vystupovať 7 súborov, akciu organizuje Jednota dôchodcov
Slovenska, obec im dá k dispozícii kultúrny dom, ostatné veci (občerstvenie) sa bude riešiť
sponzorsky.
8) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
P. Adámek – pracovníčka OcÚ p. Šuranová dávala podpisovať petičné hárky pre predsedu
VÚC Ing. Mikuša a informoval sa, či to robila v pracovnej dobe. Starosta mu zodpovedal, že
to robila vo svojom voľne. Ďalej sa informoval, čo sa deje so sochou sv. Jána Nepomuckého
na okraji obce. Starosta na to odpovedal, že sa informoval u vdp. Zemku a tieto sochy nie sú
majetkom cirkvi a záujemci o pozemok, na ktorom sa socha nachádza sa vyjadrili, že im
nevadí a v prípade kúpy pozemku sa budú o jej okolie starať. V krajnom prípade obec
premiestni sochu na okraj predávaného pozemku, momentálne je však okolo sochy ticho.
P. Gál – tatrovky v sobotu vozili do Sihoti zeminu – odpovedal starosta, že to
Vodohospodárske stavby zasýpali vodovodné ventile, ktoré boli vysoko nad terénom
a poukázal, že v tomto roku sa obec najmenej kosila za posledné roky.
Starosta k tomu uviedol, že údržbár má aj iné povinnosti a kosilo sa toľko, koľko stihol. P.
Rakúsová k tomuto uviedla, že podobná situácia bola aj v okolitých obciach, pretože obce
kosenie v minulosti riešili pracovníkmi z úradu práce, avšak v tomto roku už nebola možnosť
zamestnať pracovníkov cez úrad práce a to sa odzrkadlilo na slabšom kosení obce.
P. Brímus – žiadal, aby sa dal urobiť do zdravotného strediska nájazd na invalidný vozík
a poukázal na zasahovanie stromov do elektrického vedenia. P. Vaško mu odpovedal, že za
orez stromov, aby nezasahovali do el. vedenia je zodpovedný majiteľ, ale ak prichádza ku
skratu, treba zavolať do ZSE a ich pracovníci na vysokozdvižnej plošine strom orežú.
P. Adámek sa dozvedel, že do telocvične v ZŠ chodia cvičiť občania a pýtal sa, kto im to
dovolil. Starosta uviedol, že sa jedná o chlapov z rakúskych bytoviek, zakúpili si na vlastné
náklady náradie a platia nám za užívanie telocvične nájomné.

P- Gál sa informoval, kedy p. Kubov otvorí predajňu potravín. P. starosta k tomu uviedol, že
p. Oravec odovzdal predajňu priamo p. Kubovovi a teraz sa zistilo, že tam chýba vodáreň
a teraz bude potrebné toto doriešiť.
9) Záver
Keďže nikto z prítomných nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, pďakoval
starosta prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

..............................................
Ing. Mária Bauerová

...................................................
Vladimír Vaško

Zapísala : Zlatohlávková

Starosta obce :
Alojz Matúš

