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Z á p i s n i c a 

Napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Opátke, konaného dňa 
10.02.2017 o 14.00 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

1, Otvorenie 

2, Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3, Schválenie nájmu 19/3 

4, Rôzne 

5, Návrh a prijatie uznesení 

6, Záver 

 

1, Pani zastupujúca starostka Ing. 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 mimoriadneho OZ určila p. Mariannu Špakovú a za overovateľov 
zápisnice p. Martina Müllera  a Rastislava Fúrika. 

 

3. Nájom pozemku pod budovou parcely reg. „C“ č. 19/3 

 

Zástupkyňa starostu obce dala schváliť návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Opátke súhlasí : 

S nájmom majetku 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  

z 2/3 pre 

Milan Šmiga, bytom Opátka 31  
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Z 1/3 pre 

Lesy SR, š.p. odštepný závod Košice, Moyzesova 18 

a to pozemok: 

parcelu reg. „C“ č. 19/3, o výmere 165 m2, zastavané plochy a nádvoria 

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

 

Odôvodnenie: Ide o pozemok, ktorý je zastavaný budovou v podielovom spoluvlastníctve 
vyššie uvedených majiteľov. Zámer o nájme pozemku bol schválený dňa 22.1.2017 na 2.OZ. 

 

 

4, Rôzne 

Poslanci sa oboznámili s výsledkom rokovania KSK so zastupujúcou starostkou obce M. 
Elischerovou dňa 8.2.2017 ohľadom mimoriadnej situácie vzniknutej uzavretím mosta ponad 
priehradu Ružín. 

KSK má záujem znížiť dopad situácie na občanov obce, a preto zakúpilo terénne vozidlo, ktoré 
nám bude odovzdané v krátkom čase. Poslanci podali návrhy na vodičov (je nutné aby boli 
dvaja) predmetného vozidla. V najbližších dňoch sa tí vyjadria či návrh prijímajú. 

Poslanci spíšu svoje podmienky a v priebehu nasledujúceho týždňa kedy prebehne rokovanie 
v našej obci.    

Jedná sa hlavne o: Poistenie vodičov 

                                 Školenie vodičov 

                                 Mesačné preplácanie nákladov 

                                 Zásobovanie potravín  a i.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

5, Návrh a prijatie uznesení 

 

 

UZNESENIE OZ  03/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

 

nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 

z 2/3 pre 

Milan Šmiga, bytom Opátka 31  -  výmera 99 m2 

z 1/3 pre 

Lesy SR, š.p. odštepný závod Košice, Moyzesova 18 – výmera  66 m2 

a to pozemok: 

parcelu reg. „C“ č. 19/3, spolu o výmere 165 m2, zastavané plochy a nádvoria 

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

 

Za cenu 0,30 €/ m2/ mesiac 

 

 

Hlasovanie : 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6, Záver: Po vyčerpaní programu zastupujúca starostka poďakovala prítomným za účasť a OZ 

ukončila. 
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Zapísala: 

Marianna Špaková   ………………………… 

 

 

 

Overovatelia:                   Martin Muller     ……………………………………... 

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

 

 

 

 

Zástupca starostu obce: 

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