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

3.12.2016 o 17.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

1, Otvorenie 

2, Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3, Odpredaj pozemku M.Klein 

4, Odpredaj pozemku Kovaničová 

5, Odpredaj pozemku L.Gaál 

6, Odpredaj pozemku Ivan Orátor  

7, M.Šmiga – žiadosť o sprístupnenie informácií 

8, Žiadosť o odkúpenie pozemku J.Popier 

9, Žiadosť o odkúpenie pozemku F.Oberle 

10, Žiadosť o poskytnutie fin.príspevku – ZŠ Košická Belá 

11, VZN 2017 

12, obecná TV 

13, Schválenie rozpočtu 2017 

14, Rôzne -ZMOS – členské, Reg. poriadok obce, ID karta 

15, Návrh a prijatie uznesení 

16, Záver 

 

 

1, Pani zástupkyňa starostu Michaela Elischerová otvorila riadne zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Opátke, privítala prítomných, a konštatovala, že prítomní sú 4 poslanci a 
zasadnutie je uznášaniaschopné. Prítomných oboznámila s programom OZ. S programom 
zasadnutia poslanci jednohlasne súhlasili. 

 

2, Za zapisovateľku riadneho OZ určila p. Mariannu Špakovú a za overovateľov zápisnice p. 
Štefana Drábika  a Rastislava Fúrika. 
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3.  

Odpredaj časti pozemku Klein  

Poslanci jednohlasne schválili odpredaj časti pozemkov pre  Milan Klein, bytom Opátka 24 
vytvorených GP 51/2015 zo dňa 20.11.2012 zhotoviteľom GEOMER – Ing.Vladimír Kostka, 
Bauerova 30, odčlenených od parcely KN – C 135/1 – záhrada, a KN – C – 137/ 1 – zastavaná 
plocha  vedených na LV 122 vo vlastníctve obce Opátka 

a to pozemok: 

parcelu reg. „C“ č. 135/1, o výmere 46 m2, záhrada 

a parcelu reg. „C“ č. 137/1, o výmere 1 m2, zastavaná plocha 

v obci Opátka, k.ú. Opátka vedené na LV č.122 vo vlastníctve obce Opátka. 

 

Odôvodnenie: Ide o časť pozemkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť pozemku zastavanú 
oporným múrom, ktorého je vlastníkom. 

Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 5,- EUR/m2 t.j. Celkom 235,- EUR a 
všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cenová ponuka platí 6 
mesiacov od schválenia OZ. 
 

4,  

 Odpredaj pozemkov Kovaničová 

Poslanci jednohlasne schválili odpredaj pozemku pre  Elenu Kovaničovú, Skladná 23, Košice a 
to pozemok: 

parcelu reg. „C“ č.238 , o výmere 93 m2, záhrada 

parcelu reg. „C“ č.240/1 , o výmere 400 m2, záhrada 

parcelu reg. „C“ č.240/2, o výmere 390 m2, záhrada 

v obci Opátka, k.ú. Opátka vedené na LV č.122 vo vlastníctve obce Opátka. 

 

Odôvodnenie: Ide o pozemky, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť pozemku zastavanú stavbou vo 
vlastníctve kupujúceho, ktorý ju udržiava. Túto parcelu Obec Opátka nevyužíva ani 

neudržiava. Je pre potreby obce nadbytočná. 

Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 5,- EUR/m2, t.j. Celkom 4.415- EUR a 
všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cenová ponuka platí 6 
mesiacov od schválenia OZ. 
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5.  

Odpredaj pozemku lng. L.Gaál 

Poslanci jednohlasne schválili odpredaj pozemku pre  Ing.L.Gaál, bytom Rastislavova 56, 
Košice a to pozemok: 
parcelu reg. „C“ č. 178 , o výmere 85 m2, vodný tok, vo vlastníctve obce Opátka 
 

Odôvodnenie: Ide o pozemok, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť pozemku zastavanú stavbou vo 

vlastníctve kupujúceho, ktorý ju udržiava. Stojí medzi dvoma pozemkami vo vlastníctve 
žiadateľa. Túto parcelu Obec Opátka nevyužíva ani neudržiava. Je pre potreby obce 
nadbytočná. 
Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 5,- EUR/m2, t.j. Celkom 425,- EUR a 
všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cenová ponuka platí 6 
mesiacov od schválenia OZ. 
 

 

6. 

Odpredaj pozemku Ing.Ivan Orátor 

Poslanci jednohlasne schválili odpredaj pozemku 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. 
Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 5,- EUR/m2, t.j. Celkom 4.520,- EUR a 
všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cenová ponuka platí 6 
mesiacov od schválenia OZ. 
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7. M.Šmiga – žiadost o sprístupnenie informácií 

-  Adm.pracovníčka poslancom predložila na prerokovanie odvolanie sa Milana Šmigu. 
Poslanci súhlasili s odoslaním požadovaných dokumentov poštou. 

 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku J.Popier 

- Adm.pracovníčka ďalej poslancom predložila na prerokovanie žiadosť o odkúpenie 
obecného pozemku Jánom Popierom. Zároveň však upozornila, že na katastrálnom 
úrade je predmetný pozemok vedený ako nevysporiadaný (LV nezaložený)  je preto 
potrebné požiadať katastrálny úrad o určenie vlastníka. Žiadateľ pôjde na kataster, 
a podá žiadosť osobne. 

 

9, Žiadosť o odkúpenie pozemku F.Oberle 

- Žiadosť o odkúpenie časti pozemku podal aj p. František Oberle. Poslanci  sa zhodli, že je 
potrebné obzrieť predmetný pozemok a žiadateľ si musí dať pozemok o ktorý má záujem 
zamerať geodetom. Vecou sa budú opäť zaoberať pre premeraní pozemku a doplnení 
potrebných dokumentov. 

 

10, Žiadosť o poskytnutie fin. príspevku – ZŠ Košická Belá 

- Poslanci sa zhodli, že sa o veci bude rokovať po novom roku, keď bude jasná finančná 
situácia obce.  

 

11, Návrh VZN 2017 

- Poslanci jednohlasne schválili Návrh VZN na rok 2017 vyvesený na úradnej tabuli 
8.11.2016 

 

12, Schválenie návrhu rozpočtu 2017 

- Návrh rozpočtu na rok 2017 bol po vysvetlení položiek a pripomienkovaní schválený bez 
výhrad.  
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13, obecná TV 

- Pre neuhradenie servisného poplatku pre Skylink je vypnutý TV kanál JOJ. Nový poplatok 
sa uhrádzať nebude až do vypracovanie cenovej ponuky na celkovú úpravu techniky 
vysielania pre občanov obce. Technik príde na kontrolu okolo 8.12., potom sa určí 
spôsob realizácie projektu. 

- OZ berie na vedomie 

 

14, Rôzne -ZMOS – členské, Reg. poriadok obce, ID karta. 

- Odstupné starosta – schválené trojmesačné odstupné sa vyplatí vo výplatnom termíne 

- Registračný poriadok obce bol Štátnym archívom v Košiciach schválený – OZ berie na 
vedomie 

- Inštalácia programu, ktorý je nutné používať kvôli novému zákonu o elektronických 
schránkach pre obce – úloha uložená M.Mullerovi 

- Členské ZMOS vo výške 15,18€ sa uhradí bezodkladne 
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15. Návrh a prijatie uznesení 

 

 

 UZNESENIE OZ 25/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

 

Odpredaj časti majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 

Milan Klein, bytom Opátka 24 vytvorených GP 51/2015 zo dňa 20.11.2012 zhotoviteľom 
GEOMER – Ing.Vladimír Kostka, Bauerova 30, odčlenených od parcely KN – C 135/1 – 
záhrada, a KN – C – 137/ 1 – zastavaná plocha  vedených na LV 122 vo vlastníctve obce 
Opátka. 

 a to pozemok: 

 

parcelu reg. „C“ č. 135/1, o výmere 46 m2, záhrada 

parcelu reg. „C“ č. 137/1, o výmere 1 m2, zastavaná plocha 

v obci Opátka, k.ú. Opátka vedené na LV č.122 vo vlastníctve obce Opátka.  

Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 5,- EUR/m2, t.j. Celkom 235,- EUR a 
všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cenová ponuka platí 6 
mesiacov od schválenia OZ. 

 

 

Hlasovanie : 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

V Opátke dňa 3.12.2016                                                                        Ing. Michaela Elischerová 
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  UZNESENIE OZ 26/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

 

odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 

Elenu Kovaničovú, Skladná 23, Košice a to pozemok: 

 

parcelu reg. „C“ č.238 , o výmere 93 m2, záhrada 

parcelu reg. „C“ č.240/1 , o výmere 400 m2, záhrada 

parcelu reg. „C“ č.240/2, o výmere 390 m2, záhrada 

v obci Opátka, k.ú. Opátka vedené na LV č.122 vo vlastníctve obce Opátka. 

Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 5,- EUR/m2, t.j. Celkom 4.415- EUR a 
všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cenová ponuka platí 6 
mesiacov od schválenia OZ. 

 

 

Hlasovanie : 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Opátke dňa 3.12.2016                                                                        Ing. Michaela Elischerová 
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UZNESENIE OZ 27/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

 

odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 

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 

Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 5,- EUR/m2, t.j. Celkom 4.520,- EUR a 
všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cenová ponuka platí 6 
mesiacov od schválenia OZ. 

 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

V Opátke dňa 3.12.2016                                                                        Ing. Michaela Elischerová 
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UZNESENIE OZ 28/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

odpredaj majetku 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,  

v obci Opátka, k.ú. Opátka vedené na LV č.122 vo vlastníctve obce Opátka. 

Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 5,- EUR/m2, t.j. Celkom 425,- EUR a 
všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cenová ponuka platí 6 
mesiacov od schválenia OZ. 

 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Opátke dňa 3.12.2016                                                                        Ing. Michaela Elischerová 
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UZNESENIE OZ 29/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Opátka na rok 2017 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

UZNESENIE OZ  30/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

schvaľuje 

Rozpočet obce Opátka na rok 2017 vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.11.2016   

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Zapísala: 

Marianna Špaková   ………………………… 

 

 

 

Overovatelia:                     Štefan Drabík    ……………………………………... 

                                           Rastislav Fúrik     ……………………………………... 

 

 

 

 

Zastupujúca starostka obce: 

                          Ing. Michaela Elischerová    ……………………………………..                                      
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