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

11.01.2017 o 18.00 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

1, Otvorenie 

2, Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3, Prizvaný Milan Šmiga, Jarmila Šmigová 

4, Rôzne   

5, Záver 

 

 

1, Pán poslanec Martin Müller otvoril riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opátke, 

privítal prítomných, a ospravedlnil neprítomnosť zastupujúcej starostky p. Elischerová pre 

nemoc. P. Elischerová ho poverila zastupovaním v čase jej neprítomnosti. Konštatoval, že 

prítomní sú dvaja poslanci a zasadnutie zatiaľ nie je uznášaniaschopné.  

 

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

Helenu Kleinovú. 

 

3,  Milan Šmiga, Jarmila Šmigová boli prizvaní na rokovanie ohľadom pozemku parc. č. 18. 
Rokovanie je nahrávané. 

    Prítomní sa dohodli, že keďže sa jedná len o prerokovanie predchádzajúcich uznesení a 
návrhu obce, OZ môže začať s jednaním. 

    Adm. pracovníčka predložila prítomným návrh nájomnej zmluvy, podľa uznesenia OZ zo 
dňa 8.11.2016 – Uznesenie 13/2016/c  (nájom pozemku p.č.18 v zmysle § 663 a nasl. 
Občianskeho zákonníka v sume: 0,30 €/ m2/ mesiac) 

   Prítomný p. Šmiga sa ohradil, že návrh zmluvy bol adresovaný jemu, zatiaľ čo o kúpu 
pozemku žiadala dcéra – J. Šmigová. Poslankyňa Helena Kleinová vysvetlila prítomným, že  
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návrh zmluvy bol určený vlastníkovi väčšiny okolitých nehnuteľností. Zmluvu je možné 
upraviť. 

Ďalej sa p. Šmiga vyjadril, že nesúhlasí s navrhovanou výmenou pozemku za budovu, nakoľko 
budova je jeho a o pozemok žiadala dcéra. OZ berie na vedomie. 

Po krátkej výmene názorov pán Schimara vyzval pozvaných aby sa vyjadrili s ktorým z troch 
návrhov riešenia situácie ohľadom neoprávneného užívania pozemku súhlasia – kúpa, 
výmena, alebo nájom. 

- Prizvaní by súhlasili s cenou pozemku 1€/m2 – žiadajú osobitý zreteľ 

- S nájmom nesúhlasia 

Keďže neprišlo k dohode, a nie je prítomná väčšina poslancov, rokovanie ohľadom parc.č.18 
bolo ukončené. 

 

4, Podľa schváleného rokovacieho poriadku obce Opátka v prípade, ak sa nezíde dostatočný 
počet poslancov do jednej hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného 
zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu 
(pri schvaľovaní uznesení , resp. trojpätinovú väčšinu - pri schvaľovaní nariadení obce) zvolá 
starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho 
programu.  

 

5, Záver: Po vyčerpaní programu poslanec zastupujúci zastupujúcu starostku poďakoval 

prítomným za účasť a OZ ukončil. 
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Zapísala: 

Marianna Špaková   ………………………… 

 

 

 

Overovatelia:                 Helena Kleinová    ……………………………………... 

                  

 

 

 

Zástupca starostu obce: 

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