Obec Opátka
Opátka 17, 044 65 Košická Belá

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisnica
Napísaná z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Opátke, konaného dňa
30.10.2018 o 17.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
1, Otvorenie
2, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3, Schválenie programu rokovania
4, VZN o organizácii miestneho referenda
5, Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2019
6, Výročná správa za rok 2017
7, Rôzne – VSD
- Mikuláš
8, Návrh a prijatie uznesení
9, Záver

1,
Zastupujúci starosta obce Rastislav Furik otvoril riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Opátke, privítal prítomných a konštatoval, že prítomní sú štyria poslanci a
zasadnutie je uznášaniaschopné.
2,
Za zapisovateľku riadneho OZ určil p. Mariannu Špakovú a za overovateľov zápisnice p.
Štefan Drabíka a Martina Mullera.
3, Program rokovania bol schválený jednohlasne.
4, VZN o organizácii miestneho referenda – návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a na
webovej stránke obecného úradu 17.9.2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednohlasne.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5, Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2019:
Daň z pozemkov
Základ dane

-

orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,0642 €/m2

-

trvalé trávnaté porasty 0,0428 €/m2

-

záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,95 €/m2

-

Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 0,0747 €/m2

-

stavebné pozemky 13,27 €/m2

Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na území obce ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady:
1,20 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,0642 €
b) trvalé trávnaté porasty:
1,70 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,0428 €
c) záhrady:
0,90 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,95 €
d) zastavané plochy a nádvoria:
0,90 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,95 €
e) ostatné plochy:
0,90 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,95 €
f) stavebné pozemky:
0,60 % zo základu dane: výmera pozemku x 13,27 €
g) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy:
2,50 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,0747 €
h) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy:
2,50 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,0747 €
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daň zo stavieb
Sadzba dane

1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Opátka
a) 0,08 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,12 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu ,
c) 0,70 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,20 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,
e) 0,185 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
f) 0,90 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,
g) 0,17 € za ostatné stavby .

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie
0,09 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

Daň z bytov
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov na území obce Opátka je 0,08 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.
Určenie poplatku
1).Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
a- pre poplatníkov s trvalým pobytom v obci podľa počtu členov domácnosti, pričom sadzba na jedného
člena domácnosti sa stanovuje na 17,50 € ročne.
b- pre poplatníkov, ktorí v katastri obce vlastnia nehnuteľnosť, alebo sú oprávnení užívať nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa v obci, určuje jednorazový ročný poplatok 17,50 € za každú osobu uvedenú v liste
vlastníctva nehnuteľnosti.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatok za prenájom spoločenskej sály obecného úradu a vybavenia kuchynky
Poplatok za prenájom spoločenskej sály alebo kuchynky obecného úradu sa stanovuje vo výške
20,00 € na deň. Poplatok je vrátane použitia vybavenia kuchynky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti
v pokladni OcÚ.
Daň za psa
Sadzba dane je 8,00 € za jedného psa za kalendárny rok

Poslanci berú na vedomie.

6, Výročná správa za rok 2017
Poslanci berú na vedomie

7, Iné

8, Návrh a prijatie uznesení:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 36/2018
Zo 7. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
30. októbra 2018 v Opátke

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka

schvaľuje
Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.10.2018

Hlasovanie :
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

30.10.2018
V Opátke

Rastislav Furik
Zastupujúci starosta obce
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 37/2018
Zo 7. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
30. októbra 2018 v Opátke

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka

schvaľuje
VZN o organizácii miestneho referenda
vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke obecného úradu 17.9.2018.

Hlasovanie :
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

30.10.2018
V Opátke

Rastislav Furik
Zastupujúci starosta obce
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 38/2018
Zo 7. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
30. októbra 2018 v Opátke

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka

Berie na vedomie
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2019

Hlasovanie :
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

30.10.2018
V Opátke

Rastislav Furik
Zastupujúci starosta obce
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 39/2018
Zo 7. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
30. októbra 2018 v Opátke

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka

Berie na vedomie
Výročnú správu za rok 2017

Hlasovanie :
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

30.10.2018
V Opátke

Rastislav Furik
Zastupujúci starosta obce
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Záver
Na záver zastupujúci starosta obce poďakoval prítomným za účasť a OZ ukončil.

Zapísala:
Marianna Špaková …………………………..

Overovatelia:

Zastupujúci starosta:

Štefan Drabík

……………………………………...

Martin Muller

……………………………………...

Rastislav Furik

……………………………………..

