Zápisnica č. 4
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 10. mája 2016
v zasadačke obecného úradu

Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ: Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik,
Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus
- neprítomní poslanci: - hlavná kontrolórka: Bc. Alena Haršányiová
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet obce za rok 2015
4. Prenájom nebytového priestoru č. súp. 3
5. Rôzne
6. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
7. Záver

1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič.
Konštatoval, že sú prítomní všetci siedmi poslanci a teda zasadnutie je uznášania schopné. P.
starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky k programu, uvedenému na
pozvánkach. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce za overovateľov zápisnice
určil poslancov pp. Matúša Alojza a Ing. Martina Krivošíka.
Hlasovanie o programe dnešného rokovania:
Prítomní: 7
Za:
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Krivošík, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil starosta obce Mgr. Peter Bartovič. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu. Starosta podal poslancom informáciu, že má
vedomosť, že TAVOS a.s. vráti obciam finančné prostriedky, vložené do spoločnosti na
navýšenie základného imania.
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U z n e s e n i e č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
Kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 15.3.2016
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za:
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Krivošík, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
3) Záverečný účet obce za rok 2015
Starosta obce uviedol, že v zákonnej lehote bol zverejnený Záverečný účet obce, ktorý
poslanci spolu s Plnením rozpočtu za rok 2015 a Stanoviskom hlavnej kontrolórky obdržali aj
s pozvánkou na dnešné zasadnutie. Zároveň uviedol, že nezávislá audítorka Ing. Serenčéšová
overila účtovnú závierku a súlad účtovnej závierky s výročnou správou, správu audítorky sme
obdržali dnes a preto správu prečítal. Do dnešného dňa sme žiadnu pripomienku
k záverečnému účtu nedostali a preto vyzval poslancov, aby sa nemu vyjadrili.
Ing. Bílik sa informoval na výpočet výsledku hospodárenia. Keďže viac dotazov nebolo,
starosta pristúpil k hlasovaniu :
U z n e s e n i e č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
1) berie na vedomie
a ) správu hlavného kontrolóra za rok 2015
b) správu audítora za rok 2015
2) schvaľuje
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) použitie prebytku hospodárenia obce vo výške 41 853,86 € na tvorbu rezervného fondu
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za:
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Krivošík, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
4) Prenájom nebytového priestoru č. súp. 3
Starosta uviedol, že súčasný nájomca nebytového priestoru č. súp. 3 p. Miroslav Kubov dal
výpoveď z nájmu a preto starosta dal poslancom na zváženie, ako uvoľnený priestor využiť.
Poslanci sa vyjadrili, aby ho obec znovu ponúkla na prenájom.
U z n e s e n i e č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
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s prenajatím budovy č. súp. 3 a
poveruje
starostu obce zverejniť na webovom sídle obce Zámer na prenájom nebytového priestoru
č. súp. 3
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za:
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Krivošík, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
5) Rôzne
- starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré bolo spracované na
základe uznesenia č. 22/2016 z minulého zasadnutia OZ, ktorým boli prerozdelené finančné
prostriedky vyčlenené v rozpočte na dotácie pre záujmové združenia.
U z n e s e n i e č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2016
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za:
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Krivošík, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
- starosta obce informoval poslancov, že Mgr. Roman Ornst – Rarewood požiadal o zmenu
v identifikačných údajoch v nájomnej zmluve s tým, že nebytové priestory by mal prenajaté
ako fyzická osoba- Mgr. Roman Ornst.
U z n e s e n i e č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
so zmenou identifikačných údajov v nájomnej zmluve a
poveruje
starostu obce vypracovaním dodatku k nájomnej zmluve s Mgr. Romanom Ornstom.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za:
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Krivošík, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
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Ďalšej starosta obce informoval :
- VÚC vykonal kontrolu v Mikroregióne Dudváh, ktorou bolo zistené, že MR by si mal udržať
aktivitu a preto bude potrebné zamestnať 2 zamestnancov (cestou ÚPSVaR sa obsadí aspoň
1 pracovné miesto) a spravovať webovú stránku združenia (starostka Križovian osloví
webmastra, ktorý spravuje aj ich obecnú stránku). Zostatok na účte združenia je 14.453,- €.
P. Matúš sa k tejto informácii, už i vzhľadom k tomu, že spoločný kanalizačný zberač je
odovzdaný do TAVOS-u, vyjadril kriticky.
- Mikroregión 11+ - budú sa vydávať noviny, ktoré by občanov združených obcí informovali
o dianí v mikroregióne, občania ich budú dostávať bezplatne, výroba bude hradená z inzercie
a príspevky do novín budú poskytovať obce. MAS 11+ bola úspešná pri získaní podpory
z Ministerstva pôdohospodárstva SR, vyjadrenie ministerstva doposiaľ nemáme.
Valné zhromaždenie zobralo na vedomie, že predseda MR 11+ a MAS 11+ Ing. Sládiczek sa
vzdal funkcie predsedu a za nového predsedu bol zvolený Mgr. Maroš Sagan, starosta Cífera.
- bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie a.s. TAVOS Piešťany – zvolalo ho mesto
Trnava za účelom voľby orgánov. Ing. Bílik sa informoval, či kanalizácia v našej obci nebola
zaradená do plánu údržby.
- konalo sa zasadnutie kultúrnej komisie, komisia sa dohodla na týchto akciách v roku 2016:
- marec – Pochovávanie basy
- apríl – Stavanie mája
- máj – Deň matiek
- júl – Štiavnické Bane a Dlhé Pole
- september – 9. a 10.9. – oslavy 750.výr. prvej písomnej zmienky
- október – Mesiac úcty k starším
- december – Vianočné posedenie
Ing. Bílik sa kriticky vyjadril, že stavenie mája nebolo spropagované na internetovej stránke
obce.
- 5.5.2016 sa konalo súdne pojednávanie, Okresný súd v Trnave zamietol žalobu p. Dókovej
ohľadom vypratania pozemku na ihrisku.
- bola ukončená pokládka PVC v priestoroch pre lekára v budove bývalej ZŠ.
U z n e s e n i e č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
informáciu starostu obce o:
- Mikroregióne Dudváh
- Mikroregióne 11+ a MAS 11 +
- zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. TAVOS
- konaní kultúrnych podujatí v obci v roku 2016
- výsledku pojednávania ohľadom vypratania pozemku na Okresnom súde v Trnave
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za:
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Krivošík, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
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6) Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
Ing. Gudabová – poukázala na nedostatočné ozvučenie javiska v KD pri vystúpení detí MŠ na
oslavách Dňa matiek. Keďže ide o dlhodobý jav, poslanci navrhli rozšíriť ozvučenie KD
o priestorové ozvučenie javiska.
U z n e s e n i e č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce preveriť cenu priestorového ozvučenia javiska kultúrneho domu
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za:
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Krivošík, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Ing. Gabriel sa informoval, či je na detskom ihrisku pokosená tráva a poukázal na
vyčnievajúci kovový kolík po demontáži bránky na detskom ihrisku.
P. starosta k tomu uviedol, že doteraz neprišlo k vypilovaniu stromov pri detskom ihrisku a to
z dôvodu, že pilčík zazmluvnený so SC TTSK ich odmietol vypilovať z dôvodu tesnej blízkosti
detského ihriska, ako i rodinného domu. Teraz je dohodnutý s p. Sýkorom, ktorý stromy
vypiluje z vysokozdvižnej plošiny za získanú drevnú hmotu. Po vypilovaní stromov bude
bránka znovu osadená.
Ing. Bílik sa informoval, či obec podala žiadosti o dotácie na VÚC – starosta uviedol, že
žiadosť na podporu osláv 750.výročia bola podaná, ale má informáciu od predsedu VÚC, že
naša obec bude riešená iným spôsobom ako formou dotácie. Poslanci Ing. Bílik a Gabriel
vyčítali starostovi, že neboli podané aj ďalšie žiadosti na iné vypísané projekty.
Ing. Gabriel uviedol, že p. Eva Jankovičová sa na oslavách Dňa matiek vyjadrila, že
zorganizuje Deň detí a preto vyjadril počudovanie nad jej neúčasťou na dnešnom zasadnutí.
Starosta uviedol, že 28.5.2016 bude Farma Majcichov, tak ako každý rok, organizovať oslavy
pre deti. P. Takáč navrhol, že keďže v posledný májový víkend už nebude priestor na
zorganizovanie obecných osláv Dňa detí, môže obecný úrad vyzvať organizácie a spoločne
usporiadať pre deti napr. Rozlúčku s prázdninami.
P. Polakovičová kritizovala podmienky na varenie v suteréne kultúrneho domu.
Ing. Bílik poukázal na nedostatočné kosenie parku, ako i priestranstva medzi štátnou cestou
a oplotením smetiska a pripomenul starostovi jeho víziu dať vypracovať štúdiu na
revitalizáciu parku.
P. Gažová navrhla, aby sa vzhľadom na nedostatočné finančné i personálne kapacity priložili
ruku k dielu i mladí a starali sa napr. o detské ihrisko.
Bc. Haršányiová – poukázala na fakt, že pred rokom sa na obecnom zastupiteľstve viedli
diskusie o nájme priestorov v bývalej škole RC Adelka a dnes RC nevyvíja žiadnu činnosť.
Ďalej informovala, že 4.-5.4.2016 sa zúčastnila školenia hlavných kontrolórov v Podbanskom,
pričom citovala z materiálov ohľadom kompetencií starostu a poslancov. Po diskusii k jej
príspevku bola zo strany poslancov vyzvaná, aby nerobila pánovi starostovi obhajcu.
Situáciu ohľadom RC objasnil Ing. Gabriel.
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P. Matúš žiadal, aby sa poslanci nevracali do minulosti, ale aby sa konštruktívne riešila
súčasná situácia s parkom.
P. Šušel uviedol, že všetky impulzy pre prácu (zveľaďovanie obce, kultúrne podujatia)majú
vychádzať od starostu.
Ing. Krivošík – informoval sa, v akom štádiu je spracovanie štúdie na dopravné značenie
a kedy bude dokončené mostné zábradlie. P. starosta na to reagoval, že pri škole budú
osadené 2 dopravné značky – 30 km/h a Pozor deti. Tento návrh je odsúhlasený s dopravným
inžinierom z ODI PZ SR, avšak značenie bude potrebné zakresliť do generelu dopravy, ktorý
nemáme. Zábradlie, hneď, ako sa údržbár uvoľní z kosenia, bude natreté. Ing. Gabriel
k tomuto reagoval, že dopravné značenie sa rieši od jari minulého roku, starosta prisľúbil
spracovať štúdiu a na tomto základe poslanci odsúhlasili zrušenie retardérov po obci.
Starosta na to uviedol, že dopravnú štúdiu musí vypracovať oprávnená osoba.
Ing. Bílik uviedol, že poslanci sú pripravení pomáhať starostovi, avšak je potrebné, aby
starosta spolu s poslancami vytvorili Kalendár podujatí, určili ich rozsah a k tomu vyčlenili do
rozpočtu finančné prostriedky. Ďalej sa pýtal, kedy sa bude realizovať rekonštrukcia ŠJ.
V rozpočte na tento rok nie sú vyčlenené finančné prostriedky, v rozpočte na budúci rok
budú narozpočtované prostriedky podľa požiadavky vedúcej ŠJ. Ešte mal Ing. Bílik dotaz na
realizáciu sociálneho zariadenia v budove domu smútku. Starosta na to reagoval, že toto
bude zrealizované pri rekonštrukcii oplotenia cintorína.
P. Šušel uviedol, že by sa mali poslanci dohodnúť na vizualizácii oplotenia. P. starosta k tomu
uviedol, že návrh oplotenia je k dispozícii od 12/2015, ide o bariérové oplotenie o výške 160
cm. Cenovú ponuku na realizáciu dala jedna firma, na čo poslanci reagovali, že je potrebné
osloviť viaceré firmy. Oplotenie by sa mohlo začať realizovať koncom mája.
Ing. Krivošík sa informoval, kedy bude vypísaná verejná súťaž na dodávateľa, načo starosta
uviedol, že toto nebude potrebné, keďže pri zákazkách do 70.000,- € postačuje prieskum
trhu.
Ďalej sa diskusia točila okolo zmluvy s RC Adelka.
Ing. Gabriel poukázal na nefunkčné hojdačky v MŠ a žiadal, aby sa na zrekonštruované
pieskovisko pri materskej škole osadil kryt z lexanu.
P. Takáč sa informoval, či obec bude v dohľadnej dobe obnovovať rigoly a ak nie, chce si ich
urobiť svojpomocne, ako i chodník zo zámkovej dlažby. Starosta jeho aktivitu privítal
a požiadal ho, aby si podal na obecný úrad žiadosť o udržiavacie práce spolu s nákresom.
7) 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 :

......................................
Ing. Martin Krivošík

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

.......................................
Alojz Matúš

Zapísala: Zlatohlávková E.
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