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

13.05.2017 o 18.00 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

1, Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2, Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3, Voľba hlavného kontrolóra obce 

4, Zvýšenie mzdy BOZP a PO 

5, Obecné potraviny - schválenie paušálu  

6, Návrh na vyradenie majetku obce 

7, DOVP Ladislav Malak 

8, členstvo obce Reg.združení RUŽÍN 

9, Rôzne rybník 

10, Návrh a prijatie uznesení 

11, záver 

 

 

 

 

1, Pani zastupujúca starostka Ing. Michaela Elischerová otvorila mimoriadne zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v Opátke, privítala prítomných, a konštatovala, že prítomní sú 3 
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 overovateľku zápisnice p. 

Helenu Kleinovú a Štefana Drabíka. 
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3,  Obecné zastupiteľstvo  

a, berie na vedomie 

    zápisnicu komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Opátka 

b, volí 

    § 11 ods. 4 zákona písm. j § 18 ods. 5 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. v znení 
zmien a doplnkov Petra Schimaru za hlavného kontrolóra obce Opátka s účinnosťou od 
1.5.2017. 

 

4, P. Elischerová predložila poslancom návrh na zvýšenie poplatku za BOZP PO z 15,00 €/ 
kvartál na 25€/kvartál. 

Poslanci jednohlasne súhlasili. 

 

5, Rokovanie ohľadom paušálu pre pracovníčku obecných potravín na výdavky spojené 
s réžiou obchodu (benzín, doprava tovaru). 

Poslanci OZ schvaľujú paušálny výdavok v sume 20,00 EUR/ mesačne na tieto účely so 
spätnou platnosťou od mesiaca december 2016. 

 

6,  Inventarizačná komisia predložila OZ zistený nezapísaný hmotný majetok obce a zároveň 
návrh na vyradenie prebytočného majetku obce. 
 
OZ a, berie na vedomie nezapísaný hmotný majetok, ktorý bude v čo najkratšom čase 
zapísaný do súpisu majetku obce 

      b, schvaľuje vyradenie  hmotného majetku obce podľa predloženej správy 

 

7, Adm. pracovníčka predložila poslancom DOvP p.Maláka, ktorý bude dopisovať chýbajúce 

roky 2015/16 v obecnej kroniku za dohodnutú cenu: 100, 00 EUR. 

Poslanci jednohlasne súhlasili. 
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8, Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasí so založením a členstvom obce Opátka 

v Regionálnom združení obcí Ružín.  

 

9, Rôzne 

Ďalej poslanci rokovali ohľadom rybníka v prenájme obce – je nutná úprava jeho okolia. 

- OZ súhlasí aby pracovníci obce okolie kosilo, až po ukončení jednaní s KSK ohľadom mosta 

a obchádzky cez účelovú komunikáciu. 

- Kontajner pre chatárov v doline Zlatník bude jedine pri budove UPJŠ, dolu ho znesie M. 

Zmajkovič v čo najkratšej dobe. OZ súhlasí. 

- OZ navrhuje dať skontrolovať vodu a žumpu na OcÚ a obecných potravinách. 

 

 

10, Návrh  a prijatie uznesení 

Zástupkyňa starostu obce dala hlasovať o návrhu na uznesenie: 
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Uznesenie č 9/2017 

Zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa              
13. mája 2017 v Opátke 

 
 
 
 
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

 Súhlasí 

a, so založením Regionálneho združenia obcí pod názvom RUŽÍN 

b, s členstvom obce Opátka Regionálneho združenia obcí RUŽÍN 

 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Michaela Elischerová  
                                                                                                         Zastupujúca starostka obce 
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11, Záver: Po vyčerpaní programu  zastupujúca starostka poďakovala prítomným za účasť a 

OZ ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

Marianna Špaková   ………………………… 

 

 

 

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

                                         Štefan Drabík       .......................................... 

                  

 

 

 

Zástupca starostu obce: 

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