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

8.11.2016 o 18.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

 

 

Program rokovania: 

1, Otvorenie 

2, Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3, Oboznámenie s výsledkom inšpekcie práce 

4, Odpredaj pozemku M.Klein 

5, Odpredaj pozemku Kovaničová 

6, M.Šmiga – odvolania 

7, Návrh VZN 2017 

8, Rôzne 

9, Návrh a prijatie uznesení 

10, 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. Ospravedlnila neprítomnosť starostu zo zdravotných 
dôvodov a  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. 
Michaelu Elischerovú a p. Rastislava Fúrika. 
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3. Oboznámenie s výsledkom inšpekcie práce 

 

P.Elischerová oboznámila poslancov s výsledkom inšpekcie práce v obecných potravinách. 

Predložila protokol o výsledku inšpekcie. 

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

 

4, Odpredaj časti pozemku Klein  

 

Zástupkyňa starostu obce oboznámila prítomných s tým, že o odkúpenie časti pozemkov od 
obce požiadal Milan Klein. Po obhliadke na tvare miesta, ktorú vykonali poslanci sa zistilo, 

že časti parciel KN-C č. 135/1 a KN-C č. 137/1 o ktoré má žiadateľ záujem sú pre obec 
nezaujímavé a žiadateľovi umožnia pohodlné využívanie pozemku, ktorý je priamo susediaci 
a ktorého je majiteľom. 

 

Zástupkyňa starostu obce dala 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 

Milan Klein, bytom Opátka 24 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. 
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5, Odpredaj pozemkov Kovaničová 

Zástupkyňa starostu obce ďalej oboznámila prítomných s tým, že o odkúpenie pozemkov od 
obce požiadala Elena Kovaničová. Po obhliadke na tvare miesta, ktorú vykonali poslanci sa 
zistilo, 

že parcely KN-C č. 238, 240/1, 240/2 sú priamo susediace s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
žiadateľa. 

 

 

Zástupkyňa starostu obce dala 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 

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. 

 

6. M.Šmiga – žiadosti o sprístupnenie informácií 

Adm.pracovníčka poslancom predložila na rokovanie odvolanie sa Milana Šmigu (č.p. 138, 
139) o „neprístupnosti informácií.“ 

Poslanci sa po preštudovaní zhodli, že k neprístupnosti nedošlo, nakoľko už po prvej žiadosti 
o sprístupnenie informácií podanej M.Šmigom dňa 5.8.2016 mu bolo dňa 12.8.2016 písomne 
odpovedané, že žiadané informácie sú verejne prístupné na stránke OÚ Opátka.  

Pri opakovanej žiadosti (10.10.2016) mu boli požadované dokumenty zaslané poštou vo 
forme fotokópie (2.11.2016) bez trvania na náhrade vynaložených nákladov.  

Kúpno-predajná zmluva, ktorú si žiadateľ žiadal vidieť  bola v čase jednania sprístupnená 
podľa zákona  na nástenke OÚ a zverejnená na internetovej stránke dňa 15.10.2016. 

mailto:obecopatka@gmail.com


Obec Opátka 
 

Opátka 17, 044 65  Košická Belá 
 

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

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

 

Ďalej poslanci rokovali ohľadom nečinnosti J.Šmigovej vo veci odkúpenia pozemku p.č.18 vo 
výmere 297 m2 vo vlastníctve obce Opátka, o  odkúpenie ktorého žiadala dňa 5.8.2016.  

Na túto žiadosť jej bolo písomne odpovedané dňa 26.8.2016 výpisom z uznesenia 6/2016 – 
súhlas s odpredajom za schválenú  predajnú cenu 25€/m2. Keďže je daný pozemok ohradený, 
situáciu je potrebné riešiť. Do času kým žiadateľka pozemok neodkúpi, uzavrie sa v zmysle § 
663 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluva o nájme za schválenú cenu za nájom: 0,30 €/ m2/ 
mesiac.  V prípade nečinnosti sa pozemok ponúkne iným záujemcom o odkúpenie.  

 

Poslanci ďalej rokovali o možnosti výmeny pozemku p.č. 18 za 2/3 budovy bývalej lesnej 
správy, ktorej je vlastníkom p. M.Šmiga. Návrh bude písomne doručený. 

Uznesenie č 6 /2016 sa ruší, nová predajná cena je 45€/ m2 
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7.  

Návrh  VZN na rok 2017: 

Vzniknuté zmeny: 

 
Základ dane sa mení – čl.3 
 
Pre orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady a trvalé trávnaté porasty  z: 0,0428 na 0,0642 
Pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, lesné pozemky, na ktorých sú 
hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 
z 0,0428 na 0,95  
Pre stavebné pozemky z 0,0428 na 13,27 
 
Nová sadzba dane: 
 
1) Správca dane určuje pre  pozemky na území obce ročnú sadzbu dane z pozemkov:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady:   

1 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,0642 € 

b) trvalé trávnaté porasty: 

1 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,0642 € 

c) záhrady: 

0,80 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,95 €  

d) zastavané plochy a nádvoria: 

0,80 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,95 € 

e) ostatné plochy: 

0,80 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,95 € 

f) stavebné pozemky: 

0,50 % zo základu dane: výmera pozemku x 13,27 € 

g) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy: 

0,25 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,95 € 

h)  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 

1 % zo základu dane: výmera pozemku x 0,95 € 
 
 

mailto:obecopatka@gmail.com


Obec Opátka 
 

Opátka 17, 044 65  Košická Belá 
 

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

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

 
3, Daň zo stavieb – čl.4 
 
1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Opátka 
a) z 0,070 na 0,070 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu,  

b) z 0,066 na 0,10 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu , 

c) z 0,20 na 0,50 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu,  

d) z 0,150 na 0,150 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a 

stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov , 

e) z 0,165 na 0,165 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu , 

f) z 0,50 na 0,80 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou , 

g) z 0,066 na 0,12 € za ostatné stavby . 

 

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za 

podlažie 0,04 na 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia . 

 
4, Daň z bytov – čl.5 
Ročná sadzba dane z bytov na území  obce Opátka z 0,04 na 0,07 € za každý aj začatý m2 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru  v bytovom dome. 

6, Daň za ubytovanie – čl.13 

 Sadzba dane  z 0,35 na 1,00 EUR na osobu a prenocovanie 
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7, Určenie poplatku čl.15 

pre poplatníkov s trvalým pobytom v obci podľa počtu členov domácnosti, pričom sadzba na 

jedného člena domácnosti sa stanovuje z 10 na 15 € ročne. 

b- pre poplatníkov, ktorí v katastri obce vlastnia nehnuteľnosť, alebo sú oprávnení užívať 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci, určuje jednorazový ročný poplatok z 20 na 15 € za každú 

osobu uvedenú v liste vlastníctva nehnuteľnosti. 

8, Poplatok za užívanie káblovej televízie – čl.20 
Poplatok za užívanie káblovej televízie z 15 na 20 € - pripojenie a rok 

 

8, Rôzne  

- V nasledujúcom roku ponúknuť na odkúpenie pozemky, ktoré užívajú chatári pri PKO  
- alebo podpísať nájomnú zmluvu. 

- Obecné auto –  je potrebné kúpiť zimne gumy, geometria – odsúhlasené jednohlasne. 

- Čierne stavby  v obci – začať riešiť s pomocou stavebného úradu v najbližšej dobe –
M.Elischerová a M.Špaková -  odsúhlasené jednohlasne. 

- O.Kurjan, ktorý sa stará o  TV vysielanie v obci upozornil na nutnosť zmeny prístrojov 
v hodnote cca 1700 €, a predložil poslancom bližšie informácie v písomnej forme – 
M.Muller – zistí, nakoľko je nutné zmeny vykonať a aké sú iné možnosti aby obec 
nepocítila takú finančnú stratu. 

- Obchod – obchodníčka čerpá dovolenku od 18.11.2016 do 31. decembra 2016, kedy 
konči prac.pomer na základe výpovede zo dňa 28.9.2016.  

- Nájomná zmluva Folkmár – p.Elischerová vysvetlila poslancom situáciu, ku ktorej 
došlo keď sa budoval internetový vysielač pre obec Opátka v susednej obci Folkmár. 
V zhone, ktorý nastal po odchode bývalej pracovníčky sa stratila a teda nepodpísala 
nájomná zmluva k pozemku pod stožiarom a preto starosta požaduje jej dodatočný 
podpis a vyplatenie nájmu. Poslanci jednohlasne súhlasili. 

- Vonkajší stromček – nákup svetiel – súhlas 

- Stanovisko obce k žiadosti o fin.príspevok na obnovu národnej kultúrnej pamiatky 
č.ÚZPF: 430 / 0 – kostola 

                 –  Odpoveď nesúhlas pre obmedzený rozpočet obce Opátka 

                 -   Zverejnenie na stránke – súhlas 

- PCP – Ponuka na spoluprácu pri spracovaní projektov – zateplenie OÚ – M.Muller            
bude zastupovať obec v jednaní 
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9.  

 

 UZNESENIE OZ 11/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

 

zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 

Milan Klein, bytom Opátka 24 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. 

 

Hlasovanie : 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

UZNESENIE OZ 12/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

 

zámer previesť majetok 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. 
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Hlasovanie : 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

UZNESENIE OZ 13/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

a, Ruší 

pôvodné uznesenie č. 6/2016 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

b, Schvaľuje 

Zmenu ceny pozemku parc.č. 18 vo výmere 297 m2 na 45,00 €/m2 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

c, Schvaľuje 

Cenu za nájom pozemku p.č.18 v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v sume: 

0,30 €/ m2/ deň 

 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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UZNESENIE OZ 14/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

Nákup zimných pneumatík a príp.geometriu kolies obecného auta 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

UZNESENIE OZ 15/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

 

Nákup vonkajšieho vianočného osvetlenia v hodnote cca 90,00 € 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

UZNESENIE OZ 16/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Neschvaľuje 

Finančný príspevok pre farnosť na opravu kostola  

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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UZNESENIE OZ 17/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

Dodatočné podpísanie zmluvy o nájme s obcou V.Folkmár vo veci int.stožiaru a vyplatenie 
požadovanej sumy za nájom. 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

Zapísala: 

Marianna Špaková   ………………………… 

 

Overovatelia: Ing.Michaela Elischerová    ……………………………………... 

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

 

 

Starosta obce: 

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