
Obec Opátka 
 

Opátka 17, 044 65  Košická Belá 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

___________________________________________________________________________ 
Telefón                              Fax                        E-mail                                 IČO 
055/6961100                     055/6961100         obecopatka@gmail.com     00690465 

Z á p i s n i c a 
Napísaná z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Opátke, konaného dňa 

3.10.2016 o 18.00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program rokovania: 

1, Otvorenie 

2, Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3, Prejednanie prac.času p.Jeremiášovej 

4, Odpredaj pozemku L.Gaál 

5, Odpredaj pozemku Ivan Orátor  

6, Návrh a prijatie uznesení 

7, Záver 

 

1, Pán starosta Ján Popier otvoril mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opátke, 

privítal prítomných, a konštatoval, že prítomná je väčšina poslancov a zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Zároveň prítomných oboznámil s programom OZ. S programom 

zasadnutia poslanci jednohlasne súhlasili. 

 

2, Za zapisovateľku riadneho OZ určil p. Mariannu Špakovú a za overovateľov zápisnice p. 

Martin Müller a p. Štefan Drabík. 

 

3. Starosta predložil poslancom upravené Otváracie hodiny predajne potravín, keďže po 

preskúmaní zistil že v predchádzajúcom období predavačka dochádzkou nespĺňala 37,5 hod. 

pracovný týždeň. 

Poslanci berú na vedomie a zároveň starostovi odporučili p.Jeremiášovú o zmenách písomne 

upovedomiť. Starosta súhlasil.  
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4, Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že o odkúpenie pozemku od obce požiadal 
Ing.L.Gaál. Po obhliadke na tvare miesta, ktorú vykonali poslanci sa zistilo, 
že parcela KN-C č. 178 je medzi dvoma pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. 
 
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Opátke súhlasí : 
so zámerom odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších predpisov pre 
Ing.L.Gaál, bytom Rastislavova 56, Košice a to pozemok: 
parcelu reg. „C“ č. 178 , o výmere 85 m2, vodný tok, 
v obci Opátka, k.ú. Opátka vedené na LV č.122 vo vlastníctve obce Opátka. 
 
Odôvodnenie: Ide o pozemok, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť pozemku zastavanú stavbou vo 
vlastníctve kupujúceho, ktorý ju udržiava. Túto parcelu Obec Opátka nevyužíva ani 
neudržiava. Je pre potreby obce nadbytočná. 
 
5, Ďalej starosta oboznámil prítomných s tým, že o odkúpenie pozemku od obce 
požiadal aj Ing. Ivan Orátor. Po obhliadke na tvare miesta, ktorú vykonali poslanci sa zistilo, 
že parcela KN-C č. 159/3 z dvoch strán susedí s  pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. 
 
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Opátke súhlasí : 
so zámerom odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších predpisov pre 
Ing. Ivan Orátor, bytom Jenisejská 4, Košice a to pozemok: 
parcelu reg. „C“ č. 159/3 , o výmere 904 m2, trvale trávnaté porasty, 
v obci Opátka, k.ú. Opátka vedené na LV č.122 vo vlastníctve obce Opátka. 
 
Odôvodnenie: Ide o pozemok, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť pozemku zastavanú stavbou vo 
vlastníctve kupujúceho, ktorý ju udržiava. Pozemok v minulosti nemal známeho vlastníka  
a žiadateľ v roku 2008 požiadal správu katastra Košice - okolie prostredníctvom geodetickej 
firmy o určenie vlastníka, a tak sa ním obec stala. Okrem toho daný pozemok žiadateľ 
udržiava už vyše 40 rokov. Túto parcelu Obec Opátka nevyužíva a je pre potreby obce 
nadbytočná. 
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6,  

UZNESENIE OZ 9/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 
 
Schvaľuje 
 
zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 
Ing.L.Gaál, bytom Rastislavova 56, Košice a to pozemok: 
parcelu reg. „C“ č. 178 , o výmere 85 m2, vodný tok, 
v obci Opátka, k.ú. Opátka vedené na LV č.122 vo vlastníctve obce Opátka. 
 
Hlasovanie : 
Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

UZNESENIE OZ 10/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 
 
Schvaľuje 
 
zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre  
Ing.Orátor, bytom Jenisejská 4, Košice a to pozemok: 
parcelu reg. „C“ č. 159/3 , o výmere 904 m2, trvale trávnaté porasty, 
v obci Opátka, k.ú. Opátka vedené na LV č.122 vo vlastníctve obce Opátka. 
 
Hlasovanie : 
Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 7, Záver: Po vyčerpaní programu starosta poďakoval prítomným za účasť a OZ ukončil. 

 

 

 

Zapísala: 

Marianna Špaková   …………………………...... 

 

Overovatelia: 

Martin Müller    ……………………………………... 

Štefan Drabík     ……………………………………... 

 

 

Starosta obce: 

       Ján Popier    ……………………………………..                                      
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