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Z á p i s n i c a 

Napísaná z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Opátke, konaného dňa 
14.02.2017 o 15.00 

 

Program rokovania: 

1, Otvorenie 

2, Rokovanie so zástupcami KSK ohľadom vzniknutej mimoriadnej situácie  

3, Návrh a prijatie uznesení 

4, 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. 

Za zapisovateľku mimoriadneho OZ určila p. Mariannu Špakovú a za overovateľov zápisnice 
p. Helenu Kleinovú  a p. Štefana Drabíka. 

 

2, Hlavným bodom mimoriadneho zastupiteľstva je zmiernenie dôsledkov uzavretia 
strategického mosta ponad priehradu Ružín. 

P. zastupujúca starostka odovzdala slovo zástupcom KSK, ako prvému  Ing. Olexovi, 
vedúcemu odboru dopravy KSK, ktorý prítomných informoval: 

Vedenie KSK kladie tomuto stretnutiu veľký význam. Sú znepokojení stavom aký nastal. 
Zároveň preverujú všetky možné riešenia, ktoré boli navrhnuté.   

12.12.2016 padlo rozhodnutie o uzavretí mosta. Vyhlásená mimoriadna situácia trvá. 
K definitívnemu uzavretiu mosta došlo 24.12.2016. 

Oficiálna obchádzková trasa je – Margecany - Lemešany – Košice. 

Neoficiálna cesta (účelová) bola zriadená pre Opátku. KSK zároveň zabezpečilo odklon 
nákladnej dopravy a prispôsobenie verejnej dopravy. 

Pri uvažovaní ako zmierniť dopad na občanov Opátky sa uvoľnili fin. prostriedky na nákup 
mot. vozidla, ktoré bude poskytnuté pre účely obyvateľov obce. 

KSK bude v plnej miere kryť náklady obce na prevádzku motorového vozidla. 

Čo sa týka pontónového mosta, resp. kompy, jedná sa o mimoriadne finančne nákladné 
riešenie, a teda t.č. neprichádza do úvahy. 

V Margecanoch sa rieši výstavba väčšieho parkoviska, kde bude odklon na žel. stanicu.  
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Všetky opatrenia musia byť pripravené a doriešené než sa pristúpi k samotnej oprave mosta. 

KSK súhlasí so všetkými podmienkami a pripomienkami poslancov z prac. stretnutia OZ zo 
dňa 10.2.2017.  

P. zastupujúca starostka predala slovo pani Pelikánovej, nám. riaditeľa SC KSK: 

Účelová komunikácia bola určená prioritne obci Opátka. SC KSK v súčasnej dobe zabezpečuje 
maximálnu úpravu účelovej cesty (naváža kamenivo, klinuje, valcuje, spevňuje podlažie cesty) 
Pri vhodných klimatických podmienkach sa najkritickejšie úseky vyasfaltujú.  

Je tu veľká snaha zmierniť dopad.  

Na tieto účely je zakúpené vozidlo WW Combi, nafta, 8 + 1, 4x4.  

Kritické miesta na oficiálnej obchádzke smer Obišovce – Rus. Pekľany sa budú upravovať 
v blízkej dobe. 

Návrh opravy mosta + vyjadrenie statika už je prijatý. Do týždňa by mali byť pripravené výzvy 
a začať verejné obstarávanie. Práca na moste je  ošetrená aj pod podmienkami sankcií. Do 
konca tejto zimy sa ukončí výber zhotoviteľa. 

Vyjadrenie Ing. Koľveka k stavu mosta: piliere sú v poriadku, poškodená je nosná mostovka. 
Na starú konštrukciu bude namontovaná nová mostovka.  

 

P. zastupujúca starostka poďakovala za slovo správe ciest KSK.  

Vyjadrenia občanov obce: ako je možné obmedziť prejazd takého množstva vozidiel. Nápad: 
zábrana pre veľké nákladné autá.  Obchádzka stúpania.  

Odpoveď p. Olexu zo SC KSK: obchádzka stúpania sa bude riešiť v prípade ak vyasfaltovanie 
stúpania bude nepostačujúce. KSK nemá dosah na zabránenie prejazdu nákladných áut. 
Značka prejazd do 2t je osadená. 

Slovo dostal Ing. Hužvik – zo strany obce je treba pripraviť návrh ako časovo bude auto jazdiť, 
Eurobus, a.s. prispôsobí cest. poriadky podľa našich potrieb. Autobusy sa naďalej budú otáčať 
až za Koš. Belou pri hotely Sivec.  

Poskytnutá dotácia na prevádzku mot. vozidla sa bude vyúčtovávať mesačne podľa potrieb 
občanov, nakoľko v nepredvídateľných vzniknutých situáciách môže byť vyúčtovanie 
rozdielne. 

SC KSK predloží obci Opátka návrh nájomnej zmluvy o pridelení mot. vozidla do užívania. 

KSK predloží obci Opátka návrh poskytnutia dotácie na všetky režijne náklady súvisiace 
s užívaním mot. vozidla  - súhrnnú predpokladanú dotáciu schváli KSK na zasadnutí v apríli 
t.r.. Do tej doby je potrebné vypracovať prevádzkové náklady obce.      
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Ing. Olexa informoval, že je potrebné aby zastupiteľstvo prijalo uznesenie z dnešného 
mimoriadneho zastupiteľstva, ktoré predloží vedeniu KSK k prerokovaniu na zastupiteľstve 
KSK, ktoré sa bude konať dňa 20.2.2017.  

P. Pelikánová: Autobus má problém s parkovaním na moste z jednej aj druhej strany. Poprosiť 
občanov, aby parkovali tak, aby sa autobus mohol otáčať. P. Elischerová: je treba osadiť 
pevné – nie prenosné - dopr. značky. 

Čo sa týka problému kedy  šofér nepočkal prechádzajúcich cez most na pripájací spoj – obec 
nahlási konkrétny spoj na správu Eurobusu, a.s. emailom – ten to bude riešiť. 

 

3, Návrh a prijatie uznesení 
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Uznesenie č 4/2017 

Zo 4. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
14. februára 2017 v Opátke 

 
 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

 

 

Berie na vedomie 

Ucelenú ústnu informáciu, ktorá bola podaná zástupcami Košického samosprávneho kraja 
k súčasnému havarijnému stavu mosta a  k riešeniu mimoriadnej situácie. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie : 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
 
 
 

 
                                                                                   Ing. Michaela Elischerová  

                                                                                  Zastupujúca starostka obce 
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Uznesenie č 5/2017 
Zo 4. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa     

        14. februára 2017 v Opátke 
 

 
 
  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

 

 

Berie na vedomie 

prebiehajúcu prácu na účelovej komunikácii Opátka – Zlatník. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie : 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

    
 
 
 
 
 

                                                                                        Ing. Michaela Elischerová  
                                                                                       Zastupujúca starostka obce 

 
 
 

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 

 

Uznesenie č 6/2017 
Zo 4. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa     

         14. februára 2017 v Opátke 
 

 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 
 
 
 
 

súhlasí  

 

s návrhom prenájmu motorového vozidla poskytnutého Správou ciest KSK. 

 

 

Hlasovanie : 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              Ing. Michaela Elischerová  
                                                                                             Zastupujúca starostka obce 
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Uznesenie č 7/2017 
Zo 4. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa              

14. februára 2017 v Opátke 
 
 
 
 
 
 
 
 

súhlasí  

 

s poskytnutím dotácie na krytie prevádzkových nákladov týkajúcich sa užívania prideleného 
motorového vozidla. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie : 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Ing. Michaela Elischerová  
                                                                                                         Zastupujúca starostka obce 
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4, 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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