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Z á p i s n i c a 
Napísaná z prvého verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva  a občanov v Opátke, 

konaného dňa 20.4.2018 o 19.00 hod. 
 

 

 

1, Otvorenie 

2, Investičné zámery obce 

3, Financie 

4, Káblová televízia 

5, Iné  

6, Záver 

 

 

 

1,    Zastupujúci starosta obce Rastislav Furik otvoril prvé verejné zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva a občanov obce Opátka a privítal prítomných.  

 

2,     Prvým bodom rokovania bolo informovanie občanov o investičných zámeroch obce 

Verejné osvetlenie: 

• Úsporné LED svietidlá 

• Modernizácia elektrického vedenia, osadzovanie nových stĺpov. 

Informačné tabule, Autobusová zastávka, detské ihrisko, asfaltka: 

• Rokovania s Mestské Lesy Košice. 

• Rokovania s KSK. 

Územný plán obce: 

• Rozvoj a zveľaďovanie obce, prevod štátnych pozemkov na obec, možnosť získania 
dotácií. 

• Vysporiadanie pozemkov. 

• Budova obecného úradu, kostol: 

• Snaha získať dotácie z eurofondov. 
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3,   Ďalším bodom bolo informovanie občanov o finančnej situácii obce. Poslanci spolu so 
zastupujúcim starostom premietli v prezentácii grafické znázornenie hospodárenia s obecnými  
financiami za rok 2016. Rovnako bolo znázornené financovanie káblovej televízie a odpadov za 
rok 2017 z čoho vyplynulo, že obec za odpady, aj káblovú televíziu platí viac než vyzbiera na 
daniach. 

- Ďalej sa v tomto bode hovorilo o dôvodoch zrušenia obecných potravín. 

- Zastupujúci starosta informoval prítomných o výsledku finančného auditu. 

 

4,     Káblová televízia 

• KbTV bola modernizovaná – digitalizovaná zač. roka 2017 

• Z dôvodu výmeny elektrického vedenia vznikajú pre obec neúnosné výdavky v hodnote 
cca 4 000 €. 

• Minimálny počet odberateľov pre ďalšie fungovanie je 30. 

• Podpisov za zachovanie KvTV s povinnosťou spoluúčasti sa vyzbieralo 5 – poslanci spolu 
so zastupujúcim starostom predložili prítomným dve ponuky rôznych satelitných 
spoločností.  

• KbTv sa bude rušiť v priebehu mesiaca máj/ jún 

 

5,    Iné 

• Trvalé pobyty – upustenie od poplatku za zmenu TP v obci Opátka. 

• Internet – zapojenie druhej doliny. 

• Augustbál – záujem občanov, prípadne dobrovoľníci – bude prebiehať zber podpisov 

 

 

 

 
6. Záver 
 
 
Po voľnej diskusii  zastupujúci starosta obce poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 
 
  
  
Zapísala: 
 
Marianna Špaková    

 


