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Z á p i s n i c a 

Napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Opátke, konaného dňa 
22.01.2017 o 17.00 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

1, Otvorenie 

2, Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3, M. Šmiga – informácia o rokovaní 

4, Nájom pozemku parc. č. 19/3 

5, Nájom pozemku parc. č. 18 

6, Rôzne 

7, Návrh a prijatie uznesení 

8, 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 riadneho OZ určila p. Mariannu Špakovú a za overovateľov zápisnice p. 
Helenu Kleinovú  a Rastislava Fúrika. 

   

3. Poslanci, ktorí sa ospravedlnili z predchádzajúcej schôdze dňa 11.1.2017  boli informovaní 
o priebehu rokovania s p. Milanom Šmigom a Jarmilou Šmigovou.  

Prizvaní odmietajú všetky návrhy poslancov, ktoré im boli predložené písomne, a to – 
odkúpenie pozemku parc.č. 18 za schválenú cenu 45 €/m2, nájom do času vysporiadania, 
a taktiež aj ponuku výmeny pozemku za nehnuteľnosť č.21, ktorá stojí na pozemku 
patriacemu obci. 

Poslanci sa po porade dohodli, že z tohto dôvodu bude p. Šmiga čím skôr písomne vyzvaný na 
sprístupnenie pozemku a odstránenie stavby, nakoľko sa tento ponúkne na predaj inému 
záujemcovi za schválenú cenu. 

OZ jednohlasne súhlasí 
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4. Nájom pozemku parc. reg. „C“ č. 19/3 

 

Zástupkyňa starostu obce dala schváliť návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Opátke súhlasí : 

so zámerom ponúknuť do nájmu majetok 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  

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. 

 

5, Nájom pozemku parc. reg. „C“ č. 18 

 

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 pre 

Jarmila Šmigová, bytom Opátka 31 a to pozemok: 

parcelu reg. „C“ č. 18, o výmere 297 m2, trvale trávnaté porasty 

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

 

Odôvodnenie: Ide o pozemok, o ktorého odkúpenie p. Šmigová žiadala v r.2016 a do toho 
času k nemu nedošlo.  
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6, Rôzne 

 

- obecná TV  

  V utorok 24.1.2017 príde p. Pohm nastaviť TV v rámci reklamácie 

   - vzaté na vedomie 

 

- Pracovníci VPP (hmotná núdza) ktorí pracujú na OÚ v rámci ÚP budú kontrolovaní     
zamestnancom obce M. Kleinom, ktorý za nich prevezme zodpovednosť. 

    P.Klein bude zároveň upozornený na nutnosť topiť do kachľových pecí v budove OÚ denne,    
aby sa predišlo nedoplatkom za spotrebu el.energie. 

   - vzaté na vedomie 

 

- čierne stavby v obci 

   P. Elischerová si dohodne termín u pani Nižňanskej zo stav.úradu Kmeťova ul., aby spoločne 
začali riešiť tento problém. 

  - vzaté na vedomie 

 

 

7, Návrh a prijatie uznesení 

 

UZNESENIE OZ  1/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

 

nájom pozemku patriaceho obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 

Jarmila Šmigová, Opátka 31, Košice - okolie a to pozemok: 

 

parcelu reg. „C“ č. 18, o výmere 297 m2, trvale trávnaté porasty 

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

v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v sume: 0,30 €/ m2/ mesiac 
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Hlasovanie : 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

UZNESENIE OZ  02/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

 

zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 

z 2/3 pre 

Milan Šmiga, bytom Opátka 31  

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. 

 

Za cenu 0,30 €/ m2/ mesiac 

 

 

Hlasovanie : 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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8, Záver: Po vyčerpaní programu zastupujúca starostka poďakovala prítomným za účasť a OZ 

ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

Marianna Špaková   ………………………… 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

Zástupca starostu obce: 

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