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

15.03.2017 o 18.00 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

1, Otvorenie 

2, Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3, Pracovná zmluva vodičov  

4, Predaj/nájom pozemkov Milan Šmiga, Jarmila Šmigová  

5, Rôzne   

6, Návrh a prijatie uznesení 

7, 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. 

Martina Müllera a Štefana Drabíka. 

 

3, Zastupujúca starostka oboznámila prítomných s momentálnou situáciou ohľadom stavu 
uzavretého mosta a obchádzkovej trasy.  Ohlasovaný termín úplného uzavretia mosta (aj pre 
peších) 20. 3. 2017 je nereálny vzhľadom na to, že obci ešte nebolo pridelené auto. V piatok 
o 18.00 bude zvolaná verejná schôdza, aby boli občania informovaní z prvej ruky. 

Cestovný poriadok je pripravený. Z našej strany sme urobili všetko, čaká sa na  KSK. 

Poslanci majú možnosť pripomienkovať prac. zmluvu vodičov pripravenú právnikom.   

- maják na auto 

- nálepka preprava osôb 
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- psychologické čiary 

- vyrezanie kríkov v zákrute 

- vlastná zodpovednosť prepravovaných 

- pre vodičov: BOZP PO, referenčné školenie vodičov, psychotesty, zdrav. prehliadka 

 

Poslanci OZ berú na vedomie 

 

4,  

Rokovanie ohľadom predaja pozemku parc.č.18 a nájmu pozemku pod budovou stojacou na 
p.č. 19/3. 

Prítomní Milan Šmiga, Jarmila Šmigová. 

Tri ponúknuté alternatívy zo strany obce: nájom, odpredaj, výmena. 

Výmenu p. Šmiga zamieta.  

OZ berie na vedomie 

 

- Návrh sumy na odpredaj pozemku p.č. 18 žiadateľky J. Šmigovej je 5 €/ m2. 

- M. Šmiga žiada prerokovať aj cenu nájmu pozemku pod budovou. 

- M. Šmiga  ďalej žiada obec o odkúpenie pozemkov okolo budovy.   

 

Hlasovanie: 

Ponuka na odpredaj poz. p.č. 18 za sumu 5 €/ m2 sa zamieta.  

Rokovanie ohľadom úpravy ceny rovinatého pozemku. Výsledok - 40 €/ m2. 

Zníženie nájmu pozemku pod budovou sa zamieta. 

O odpredaji pozemkov parc.č. 19/1 a 19/2 bolo rokované v júni 2016. Medzičasom nenastali 
žiadne nové skutočnosti,  toho času sa teda o predaji neuvažuje. 
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5,  Rôzne 
 
- Nákup svetla na osvietenie kostola – nie solárne, bude sa riešiť v blízkej budúcnosti.  

- Vojnové hroby – možnosť obnovy vojnových hrobov obci za spoluúčasti vo výške 20 % 

nákladov. OZ zamieta.  

- čierne stavby v obci 

 P. Elischerová  poverila Martina Mullera a Štefana Drabíka na zastupovanie v tejto veci. 

Adm. pracovníčka im pripraví podklady v čo najkratšom čase. 

 

 

6, Návrh  a prijatie uznesení 

Zástupkyňa starostu obce dala hlasovať o návrhu na uznesenie: 
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Uznesenie č 8/2017 
Zo 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa              

15. marca 2017 v Opátke 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

a, Ruší 

pôvodné uznesenie č. 6/2016/b 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

b, Schvaľuje 

Zmenu ceny pozemku parc.č. 18 vo výmere 297 m2 na 40,00 €/m2 

 

Za: 3 

Proti: 2 

Zdržal sa: 0 

 
 
 
 
 
 

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

OZ ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

Marianna Špaková   ………………………… 

 

 

 

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

                  

 

 

 

Zástupca starostu obce: 

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