Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka

Zápisnica
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného dňa 15. marca 2019 o
18:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, I. poschodie

Prítomní poslanci OZ: Mgr. Patrik Jokeľ, Ing. Dávid Molnár, Slávka Rusnáková, Ing. Peter
Novák
Ďalší prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Roman Beličák, ktorý privítal
poslancov OZ ako aj prítomnú verejnosť. Konštatoval uznášaniaschopnosť OZ a predniesol
návrh programu rokovania v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.
1. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Patrika Jokeľa a ako overovateľov zápisnice navrhol
Slávku Rusnákovú a Ing. Petra Nováka
Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Mgr.
Patrika Jokeľa a ako overovateľov zápisnice Slávku Rusnákovú a Ing. Petra Nováka.
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

2. Schválenie programu rokovania
V rámci tohto bodu programu starosta obce navrhol vyňať z programu bod 5, a to z dôvodu, že
nastali nové skutočnosti.
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Mgr. Jokeľ: Ja len doplním k tým dôvodom, aby teda bolo aj pre verejnosť a záujemcu o kúpu
zrejmé, tak ako zo strany p. kontrolórky boli vznesené niektoré pripomienky týkajúce sa
procesu predaja, tak aj zo strany niektorých poslancov boli prezentované nové skutočnosti,
ktoré by chceli dať na pravú mieru, a preto sme sa rozhodli, že dnes o tomto bode nebudeme
rokovať a presunieme to na ďalšie obdobie. Bude tiež fajn, ak sa uskutoční nejaké stretnutie aj
za účasti teba, aby boli vysvetlené jednotlivé detaily.
Stanislav Čap: Bolo by dobré, lebo nie je mi to jasné, že prečo. Všetky právne náležitosti boli
splnené, preto neviem, kde je problém.
Starosta: Problém je s miestom pre státie autobusu. Nebude možné predať to v celej šírke
pozemku až po cestu, lebo autobus nebude mať kde stáť. Bude potrebné, aby sa tá parcela
rozdelila.
Stanislav Čap: Ja nemám problém s tým dať to aj na papier, že ten autobus bude stáť tam kde
aj doteraz. Mne to aj vyhovuje, lebo mám potenciálneho zákazníka, ktorý vystúpi z autobusu
pred predajňou.
Starosta: Ďalšia pripomienka by bola tá, že bol z tvojej strany predložený posudok na 33.000,eur. Obec mala v roku 2015 vypracovaný posudok na 58.000,- eur. Bavili sme sa preto aj o
tom, že v súčasnosti by sme navrhovali cenu 40.000,- eur
Stanislav Čap: Pri tom prvom posudku bola urobená aj dražba prostredníctvom dražobnej
spoločnosti. Na tej dražbe som sa zúčastnil sám. Dražba prebehla s tým, že ja som nebol
ochotný akceptovať tú sumu 58.000,- eur. Preto som aj na základe nájomnej zmluvy navrhol
tú minimálnu sumu 33.000,- eur.
Starosta: V poslednom období bola obec kontaktovaná záujemcami o kúpu toho objektu, ktorí
boli ochotní zaplatiť aj vyššiu sumu. Preto teraz navrhujeme toto riešenie, keďže to máš v
nájme. V prípade, že sa nedohodneme, súčasný nájom sa ukončí a bude realizovaná súťaž.
Stanislav Čap: Dostanem písomné stanovisko od obce, že navrhujete sumu 40.000,- eur?
Starosta: Ešte predtým bude potrebné urobiť zmenu geometrického plánu k vyňatiu časti
pozemku.
Stanislav Čap: Ja s tým nemám problém, ide len o to aby som potom nemal problém s vydaním
stavebného povolenia pri dodržaní potrebnej vzdialenosti.

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým sa vypúšťa bod 5 z programu rokovania
obecného zastupiteľstva.
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Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Po schválení zmeny programu bol prednesený návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje program
rokovania obecného zastupiteľstva po prijatom vypustení jedného z bodov.
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

3. Kontrola plnenia uznesení
V rámci tohto bodu programu starosta informoval o prijatých uzneseniach na zasadnutí zo dňa
15.02.2019, ktoré boli štandardným spôsobom zverejnené a nadobudli platnosť a účinnosť.
Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka starostom obce.
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

4. Predstavenie a príhovor kontrolórky obce
V rámci tohto bodu programu starosta obce predstavil novú kontrolórku obce JUDr. Svetlanu
Pavlíkovú, PhD., ktorá bola jednohlasne zvolená obecným zastupiteľstvom a udelil jej slovo.
Kontrolórka: Po predstavení sa predniesla príhovor k vedeniu obce, obecnému zastupiteľstvu
ako aj k prítomnej verejnosti: “Vážený pán starosta, vážené obecné zastupiteľstvo, vážení
občania Zlatej Idky, vstupujem do tejto pozície s odhodlaním a veľkou zodpovednosťou. S
odhodlaním dať vám všetky moje skúsenosti a schopnosti a konať spravodlivo voči obci Zlatá
Idka. So zodpovednosťou voči občanom, voči starostovi a voči obecnému zastupiteľstvu, ktoré
mi dalo svoje hlasy, za ktoré vám ďakujem. Ako hlavný kontrolór obce Zlatá Idka budem
postupovať tak, aby bola dodržiavaná zákonnosť, hospodárnosť a efektívnosť najmä pri správe
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce. Ku kontrolám chcem pristupovať tak,
aby bola dodržiavaná zákonnosť, hospodárnosť a chcem konať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.”
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5. Návrh na zámer predaja obecného pozemku – parc. č. 264/1 pánovi Opavskému
V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval o žiadosti p. Opavského z roku 2017 o
odkúpenie predmetnej parcely, kedy obecné zastupiteľstvo schválilo tento predaj za sumu 25,€/m2. Predaj vtedy napokon nebol realizovaný. Pán Opavský podal v uplynulom období
opätovnú žiadosť o odkúpenie tohto pozemku, keďže na tomto pozemku sa nachádza aj studňa,
ktorú využíva a je ochotný kúpiť to za pôvodne navrhnutú sumu s tým, že navrhujeme zakotviť
vecné bremeno pre užívanie studne aj vlastníkmi okolitých nehnuteľností.
Mgr. Jokeľ: Tak ako bolo povedané, bavili sme sa o tom ešte pred začatím dnešnej schôdze, že
je tu záujem zo strany poslancov schváliť zámer tohto predaja s podmienkou zachovania práva
čerpať vodu z predmetnej studne pre okolité nehnuteľnosti v podobe vecného bremena. Treba
tiež uviesť, že dnes nebude schvaľovaný samotný predaj ale iba zámer predaja tak, aby bol
dodržaný štandardný postup pri predaji obecného majetku.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavil aj záujemca o kúpu, p. Opavský, ktorý bol
informovaný o uvedenej podmienke zastupiteľstva a kúpnej cene, s čím súhlasil.
Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí zámer predaja obecného pozemku s parc. č. 264/1, k. ú.
Zlatá Idka p. Opavskému so zriadením vecného bremena v podobe práva čerpať vodu pre
okolité nehnuteľnosti (p. Pokora, p. Hurajová).
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

6. Prejednanie žiadosti p. Ing. arch. Márie Kukučkovej o kúpu obecného pozemku s
parc. č. 645
V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval o žiadosti Ing. arch. Márie Kukučkovej,
ktorá má záujem o odkúpenie pozemku v okolí Hutných stavieb, na ktorom je prístupová cesta
k jej nehnuteľnosti.
Mgr. Jokeľ: Vnímam tú žiadosť pani inžinierky skôr ako reakciu na tú predošlú situáciu, keď
sme rozhodovali o predaji pozemkov spoločnosti NOAD s.r.o., kedy s ňou nebolo primerane
komunikované a nebola upovedomená o tom, že obec má takúto žiadosť na stole, a preto sa aj
ona rozhodla takým spôsobom reagovať. Navrhoval by som preto skôr nejaké neutrálne
stanovisko, ktorým žiadosť berieme na vedomie a v prípade záujmu obce o predaj tých
pozemkov sa ňou budeme vecne zaoberať.
Slávka Rusnáková: Netreba to zbytočne odďaľovať.
p. Spišiak: Zaujímavé je, čo tam tá pani zamýšľa s tým pozemkom urobiť. Ona tam možno
postaví nejakú búdku, ak by to mala firma NOAD, urobila by tam celé okolie. My tam máme
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tak rozbitú cestu, že tam pomaly budeme lietať. Nech tá Zlatá Idka začne nejako vyzerať ako
kultúrne miesto, lebo ja sa už hanbím povedať, že bývam v Zlatej Idke. Poviem to známemu,
kde bývam a on: “V takej hnusnej obci, kde je iba samý neporiadok?”
Ing. Molnár: Poprosil by som, aby sa k danému bodu najprv vyjadrili poslanci a následne na to
sa môžu do diskusie zapojiť občania, nech to má nejakú úroveň.

Následne bol po diskusii medzi starostom a poslancami prednesený návrh na uznesenie, ktorým
obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Ing. arch. Kukučkovej o predaj obecného
pozemku, ktorý bol predmetom jej žiadosti
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

7. Rozvoj a projekty v Zlatej Idke
V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval o zamietnutí žiadosti obce o
poskytnutie dotácie 145.000,- eur na dostavbu kultúrneho domu zo strany Pôdohospodárskej
platobnej agentúry. Rovnako boli zamietnuté žiadosti aj v prípade ostatných obcí. Obec v
uplynulom období požiadala o príspevok na rekonštrukciu šatní pri futbalovom ihrisku vo
výške 18.000,- eur. Pracuje sa tiež na žiadosti v rámci akčného plánu rozvoja turistiky, v rámci
ktorého by došlo k prepojeniu banských ciest a vytvoreniu náučného chodníka okolo banských
štôlní. Bavili sme sa aj so starostkou Poproča, že by sa to dalo prepojiť aj s ich banskými
cestami.
Jarmila Nováková: Chcem sa informovať, ako je to s peniazmi (darmi), ktoré sa zbierali a ktoré
boli poskytnuté na dostavbu kultúrneho domu (vežičky).
Starosta: K tomu sa momentálne neviem vyjadriť. Museli by sme sa opýtať bývalého starostu.
Marek Grimplini: V minulosti bol vytvorený aj zoznam darcov. Niekde predsa musí byť.
Starosta: Pokiaľ ide o tú banskú zvonicu, začali sa práce na príprave verejného obstarávania
zameraného na rekonštrukciu zvonice.
Treba sa tiež zamyslieť, či teraz má zmysel ďalej stavať tú vežičku alebo či neukončiť tú stavbu
inštaláciou okna.
Slávka Rusnáková: Ako je to s prístupom do hornej časti?
Starosta: V takom prípade by bol možný prístup iba cez v súčasnosti užívané priestory na
prvom poschodí.
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Jarmila Nováková: Nemôže v takom prípade obec dostať nejakú sankciu za nedodržanie
projektu?
Miroslav Šogór: Ja len na vysvetlenie, bola to jedna projektová dokumentácia a každý projekt
sa robil samostatne. Každý projekt má samostatnú sledovanosť 5 a 6 rokov. Ale to by mohla
pani kontrolórka bližšie vysvetliť ľuďom.
Kontrolórka: Všetko by to malo byť v zmluve. Neviem ako bola koncipovaná zmluva a odkiaľ
boli čerpané prostriedky.
Mgr. Jokeľ: Aby sme sa vrátili k bodu programu, tak je určite potrebné vyjadriť podporu
takýmto projektom a v prípade, že sú možnosti, treba sa do takých projektov zapojiť.
Starosta: Vrátim sa aj k tým chodníkom, o ktorým sme sa už predtým bavili. Rozprával som sa
s jedným pánom, ktorý sa tomu venuje a postup je taký, že najprv by to museli prísť všetko
vymerať. Tabuľková cena je 70.000,- eur za kilometer chodníka.
p. Spišiak: Je to len tabuľková cena. Podstatná je dohodová cena. Kľudne to môže byť 30.000,eur.
Starosta: Je tiež otázne, po ktorej strane to chceme robiť. Domáci by boli tiež za, ak by sa to
robilo zámkovou dlažbou a každý by si pred svojim domom zámkovú dlažbu dokúpil.
Stanislav Focko: Je potrebné tiež opraviť cestu v časti Motuzovec. Napríklad včera musela ísť
záchranka s majákom a dieťaťom po tej rozbitej ceste.
Ing. Molnár: Pokiaľ viem, tak len zablúdili, otočili sa pri cintoríne a išli späť. Žiadne dieťa tam
nebolo.
Stanislav Focko: Ale treba to opraviť, veď tam býva pomaly najviac ľudí. Prečo by sme mali
chodiť naokolo? Nie každý má 4 x 4. To je hanba toto, že obec to neudržiava. Rozbil som tam
tlmiče.
Marek Grimplini: Je to aj úniková cesta. Treba to udržiavať.
Starosta: Dnes tu bol pán z dcérskej spoločnosti Strabag-u a predstavil mi opravu ciest studenou
formou. Pošle nám jednotlivé materiály a cenovú ponuku. Predbežne vyrátal, že kilometer
cesty v štandardných rozmeroch vychádza na 48.000,- eur. Takýto spôsob je vhodný na cesty,
ktoré nie sú zaťažené ťažkými mechanizmami.
Slávka Rusnáková: V prípade cesty v časti Vysranka takýto spôsob nepomôže. Je tam potrebné
vyriešiť sklon cesty.
Starosta: Tá spoločnosť zabezpečuje aj toto a je to už súčasťou ponúknutej ceny.
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Pozeral som tiež projekty, ktoré sú vypracované pre altánky na ihrisku. Bola by škoda
nerealizovať to a skúsiť to urobiť možno aj svojpomocne.
p. Spišiak: S tým priestorom okolo ihriska sa kedy niečo bude robiť? Myslím to smetisko.
Máme krásne vízie, ale tam chodia vôbec ľudia na to ihrisko alebo kto tam chodí? Tam príde
niekoľko ľudí, ktorí sa tam prídu s prepáčením ožrať pri futbale a okolo ihriska je smetisko.
Treba to aj občanom povedať, nech sa chovajú ako ľudia, veď je to tam strašné.
Štefan Lupták: Tie peniaze sa nedajú použiť na samotné ihrisko?
Starosta: Nie je to možné, lebo momentálne tam nie je vodovodná prípojka.

8. Rôzne
V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval poskytol priestor pre ďalšie podnety
poslancov ako aj prítomnej verejnosti.
Mgr. Jokeľ: Mám v rámci tohto bodu tri veci, na ktoré som chcel poukázať. Prvou z nich bola
potreba začatia prác na príprave verejného obstarávania k rekonštrukcii banskej zvonice. K
tomu teda už boli poskytnuté informácie, že tam boli iniciované prvé kroky, takže toto mám
zodpovedané. Ďalší bod je ten, že chcem, aby sme sa dohodli na termíne konania dňa obce tak,
aby sa postupne mohlo začať pracovať na jednotlivých aktivitách pri príprave tohto podujatia.
Slávka Rusnáková: Bolo by vhodné najprv určiť, koľko sme ochotní investovať do tejto akcie.
Mgr. Jokeľ: V rozpočte bola vyčlenená suma na obecné akcie, ktorá bola aj navýšená. Preto
som chcel aby sme sa na niečom dohodli. Nemusí to byť samozrejme dnes ale bolo by to dobré
v dohľadnej dobe.
Slávka Rusnáková: Otázka je tiež, či chceme robiť deň obce alebo tak ako to bolo minulý rok,
len podujatie pre deti.
Mgr. Jokeľ: Ja by som bol za deň obce.
Starosta: Treba sa dohodnúť tak, že na najbližšej schôdzi už stanovíme konečný termín.

Starosta: Obci boli doručené ďalšie žiadosti. Jedna sa týka odpustnenia poplatku za odpad a
druhú podal p. Filip Komárek a táto sa týka opravy cesty v časti Vysranka.
Mgr. Jokeľ: Mám ešte jeden podnet v rámci tohto bodu. Pôvodne som chcel iba načrtnúť
potrebu riešenia problematiky súvisiacej s prírodným tokom v časti Motuzovec, ktorý v
súčasnosti využívaný výlučne p. Jánom Fockom, ktorý si tam ešte v minulosti vybudoval
nejakú vodnú stavbu. Ako som však mal možnosť minulý víkend vidieť, došlo tam k úplnému
zahataniu akéhokoľvek prietoku vody a to ma prinútilo konať o čosi efektívnejšie. Je potrebné
poukázať na to, že tie kroky, ktoré tam boli vykonané, neboli a nie sú súlade s pravidlami, ktoré
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platia pre túto oblasť súvisiacu s prírodnými vodami. Preto by som k tomu chcel uviesť, že je
potrebné zistiť u p. Focka, či tu je z jeho strany nejaká ochota zabezpečiť pôvodný stav tak,
aby bolo možné čerpať vodu aj zo strany ostatných obyvateľov obce, alebo či je potrebné
pristúpiť k nejakým oficiálnym krokom prostredníctvom príslušných úradov, ktoré by k tomu
zaujali stanovisko.
Starosta: Pýtal som sa ho na to. Uviedol, že vyschla.
Stanislav Focko: Ja môžem k tomu povedať veľa. Táto rinička bola v minulosti úplne zapchatá.
Ja osobne som do toho investoval, kúpil som rúry a s bratom sme tam urobili úplne novú
riničku. Inak by tam v živote voda netiekla. Keď niekto chce vodu, tak mimo jeho pozemku
tam sú pramene a nech sa páči, môžete robiť mimo pozemku pramene.
Slávka Rusnáková: Treba vyzvať majiteľa pozemku (p. Jána Focka), ktorý to ohradil.
Jarmila Nováková: Uvediem príklad. Na ceste v smere na Kojšovku je tiež takýto prírodný tok.
My s manželom sme na vlastné náklady kúpili rúru a umiestnili ju tam. Mám teraz urobiť to
isté aj ja tam? Voda je pre každého.
Marek Grimplini: Každý inteligentný človek studničky zveľaďuje a posúva ďalej. Tí druhí
robia opačne. Keď už niekto zabráni druhému brať vodu, tak to už kde sme?
Stanislav Focko: Iná vec. Po pripomienkach viacerých ľudí sa chcem opýtať na delo v časti
Huta. Ja som sa osobne zľakol, keď som tam prvykrát išiel a pozeral som, čo to na mňa mieri
a čo tam dali za škaredinu. To delo tiež mieri rovno na svätostánok, veď to je hanba a sú to
viacerí ľudia, ktorí sú toho názoru. Každý sa z toho smeje. Treba ho dať tam kde je pomník.
Starosta: Bolo by dobré vytipovať vhodné lokality a nechať ľudí hlasovať o tom, kde si prajú
to delo umiestniť.
Slávka Rusnáková: To delo nemá so Zlatou Idkou absolútne nič spoločné.
MVDr. Magura: Pán starosta, ku mne na záhradu ho môžete priniesť kedykoľvek, ak o to nie
je záujem.
p. Spišiak: Pán starosta, je veľa ľudí, ktorí sú schopní vyrezávať z dreva. Prečo by tam nemohla
byť jedna socha alebo busta zakladateľa baní?
Slávka Rusnáková: Ja by som bola za to, aby to delo odišlo úplne z Idky a bol by svätý pokoj.
Starosta: Je to zas nejaká história obce. Väčšina ľudí sa s tým nestotožňuje, aby sme ho dali
preč. Je pravda, že to delo sa tam nehodí.
Jana Guberčíková: Najlepšie by to vyniklo v časti Koncuveske ako je pomník.
Stanislav Focko: Je tam na to vhodný priestor.
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Marek Grimplini: Rád by som sa opýtal, čo robí ANTIK v častiach Valal a Veske? Lebo vidím
tam stočené káble na stĺpoch.
Starosta: Súvisí to s optickými káblami pre internet.
Eva Kružičová: Chcem sa informovať v súvislosti s odstránením kontajnerov. Sú ľudia o tom
informovaní a ako sa to bude riešiť ďalej?
Starosta: V rámci celého regiónu Košice-okolie bol schválený vrecový zber. Veľké kontajnery
môžu byť len na miestach kde je škola, škôlka, zariadenia sociálnych služieb. U nás by takéto
kontajnery mohli byť jedine na ihrisku alebo pri obecnom úrade. Z ostatných priestranstiev
musia kontajnery zmiznúť.
Eva Kružičová: Je možnosť zakúpiť si na obecnom úrade nádobu?
Starosta: Na internetovej stránke bola zverejnená jedna ponuka.
Ing. Molnár: Bolo by vhodné vytvoriť nejakú záväznú objednávku.
Starosta: Budeme tiež musieť do zimy vyriešiť zber odpadu z miest, kde sa nedá dostať, formou
malého traktora alebo štvorkolky na nejaké zberné miesto.
p. Spišiak: Neexistuje možnosť podzemných kontajnerov? Nemohlo by to byť na troch-štyroch
miestach?
Ing. Molnár: Táto možnosť je nereálna z pohľadu financií. Nie sú na to peniaze.

Ing. Molnár: Mám otázku. Má obec prijaté nejaké VZN na to, aby sa pyrotechnika mohla
púšťať iba v období okolo Silvestra? Môj známy plánuje svadbu v RZ Zlatá Idka a o polnoci
chce púšťať ohňostroj, no nechcú mu to dovoliť vzhľadom k tomu, že obec má zaujať nejaké
stanovisko, či môže alebo nie, resp. či by nemohol dostať nejakú výnimku.
Ing. Novák: Nie je prijaté žiadne také VZN.
Jana Guberčíková: Chcem sa informovať na tabule pri vstupe do obce (Vitajte, Dovidenia).
Jedného dňa zmizla tabuľa na jednej strane, teraz tam už nie je ani tá druhá.
Ing. Novák: Je spadnutá na zemi.
MVDr. Magura: Nad mojím pozemkom sú ďalšie dva pozemky, ktoré sú stavebnými parcelami
a sú v podstate absolútne neudržiavané. Ja tam rok čo rok musím kosiť, hasiť, vytrhávať burinu,
aby to tam úplne nezarástlo. Nehovoriac o tom, že ten potok, ktorý je vedľa cesty, tak ten je
absolútne v dezolátnom stave, to znamená, že tam bola urobená prístupová cesta na pozemok
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a rozbili tú časť, kde bol urobený ten potom z kociek. V prípade, že začne ísť veľká voda, tak
celý ten potok sa vyleje a voda sa spustí cez pozemky a vymýva tam dieru. V rámci aktivačných
prác by ten potok mal byť upravený. Ja som už niekoľkokrát vravel, aby obec požiadala
vlastníka, aby to tam udržiaval.
Pavel Skriňák: Existuje právna legislatíva SR, ktorá jasne hovorí, že každý majiteľ pozemku
je povinný minimálne dvakrát ročne kosiť. Ak tak neurobí ani na výzvu obce či obecného
zastupiteľstva, môže mu byť dokonca pozemok odobratý. Dajte preto návrh na obec, aby
vlastníkov vyzvala.
Miroslav Šogór: To je hlúposť. V rámci Košíc je spustu neudržiavaných pozemkov a nedá sa
to ani sankcionovať ani vymáhať.

p. Spišiak: Jedná sa mi o jednu vec. Chcel by som dať taký podnet pre OZ ako aj p. starostu,
ktorí by sa mohli angažovať v istej záležitosti. Ide o niektoré záležitosti, ktoré sa mi nepáčia v
obci. Keď rozprávam so známymi, povedia, že obec je tu strašne hnusná. Chcem podotknúť,
že mohli by či už starosta alebo OZ osloviť niektorých ľudí, ktorí majú na svojich pozemkoch
skládky, či už je to skládka hliny, dreva atď. rozhádzané krížom krážom. Nemám nič proti
tomu, že niekto nemá peniaze na obnovu fasády, ale že niekto nemôže doštičky na plote
ponabíjať, to nie je taká veľká investícia, aby to nemuselo špatiť obec. Ako tá obec vyzerá? To
je skládka na skládke
Ing. Molnár: Najlepšie by bolo, keby sme začali od seba, p. Spišiak.
p. Spišiak: A čo ja robím?
Ing. Molnár: Ja som len povedal svoj názor. Ja som nepovedal, že vy konkrétne. Všetci vieme,
o čo sa jedná.
p. Spišiak: Tak to je obhajoba špiny, ktorá tu je.
Mgr. Jokeľ: Ja by som si tiež dovolil nesúhlasiť s uvedeným, keďže čoraz viac ľudí tu chodí a
chodia tu radi. Nemôžeme teraz ľuďom prikazovať, že čo majú robiť, to sú súkromné záujmy.
Slávka Rusnáková: Keď si ja vysypem kamene na svoj pozemok, tak vy my snáď nebudete
diktovať, kedy si ja ten pozemok upracem.
p. Spišiak: Treba ľuďom dohovoriť, aby nebol taký neporiadok v obci.
Eva Kružičová: Poprosím do zápisu uviesť aj vyjadrenie pána, že obec je hnusná.
p. Spišiak: To mi povedali ľudia. Aj v Hýľove, aj v Klátove, aj známi, ktorí tu chodili a hovoria
ako tá obec vyzerá, aká je špinavá, aká je škaredá. Je pomaly najškaredšou obcou na východe.
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To mi povedali. Ja sa hanbím povedať, že bývam na Zlatej Idke. Ja vždy poviem, ja nie som v
obci, ja som mimo obce.

Ing. Filip Komárek: Na poslednom zastupiteľstve som požiadal obec, aby zverejnila prílohy k
zmluvám na internete, no nenašiel som ich. Chcel by som sa tiež opýtať, v akom štádiu riešenia
je reklamácia hasičskej zbrojnice. Zároveň tiež chcem informovať, že tá cesta v časti Vysranka
je po zime v dezolátnom stave a autom sa tam takmer nedá prejsť. Chcem preto poprosiť, aby
aspoň v rámci aktivačných prác došlo aspoň k čiastočnej úprave cesty. Chcem sa tiež opýtať,
či sa robí už aj projekt na súčasný stav objektu hasičskej zbrojnice, tzv. porealizačný projekt.
Miroslav Šogór: Bez toho, aby bolo zmenové konanie napísané na papieri, by nebola ani
faktúra preplatená. Niekde v dokumentácii to teda musí byť. Na základe zmenového konania
sa uhradili faktúry, inak by ich neuhradili.
Ing. Filip Komárek: Každopádne rozpočet tam chýba ako príloha zmluvy.
Miroslav Šogór: Nie som si istý, ale podľa mňa zmluva má byť zverejnená ale rozpočet so
sumami nie.

p. Spišiak: Chcem sa ešte spýtať na jednu vec. Kedy bude povolenie jazdiť na Eriku autom a
aké bude stanovisko lesnej správy? Trebalo by osloviť lesnú správu, keď dostala peniaze z EÚ
na výstavbu cesty a prisvojila si ju. Treba sa opýtať kedy povolenie vydajú a za akých
podmienok. To by trebalo zistiť, pretože my tam chodíme na čučoriedky, na huby. Je tam
predsa aj horský hotel a do toho hotela ľudia chcú ísť. Z Gelnice môžu chodiť bez problémov.
Nie je to spravodlivé. Ako sa tam majú dostať imobilní ľudia alebo starší ľudia?
Starosta: Má tam byť magnetická rampa s kamerou a kto bude mať rezerváciu v hoteli, otvorí
sa a pustia ho.
Mgr. Jokeľ: Na druhej strane je veľa ľudí, ktorým prekáža, keď tam jazdia autá.
Stanislav Focko: Nemáš pravdu, lebo je tam aj bežecká trať a ako sa tam dostane človek s
bežkami?
Ing. Molnár: TJ Metropol má na to povolenie.
Starosta: Má tam premávať sedačková lanovka, a dokonca aj v lete.
p. Spišiak: Pokiaľ to pôjde tak ako doteraz, tak sa toho asi nedožijem. Hovorí sa o roku 2020 a
ešte ani doteraz nezačali. Ja keď mám akúkoľvek zákazku, začínam hneď.
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Štefan Lupták: Otvorím teraz jednu tému, ktorá sa bytostne týka nás všetkých. Asi pred
desiatimi rokmi tu prebehla kampaň o prirodzenom životnom prostredí. Jednalo sa o ťažké
kovy, antimón atď. Záver bol asi taký, že podľa amerických noriem by tu ľudia nemali bývať.
Chcem tým povedať, že štát teraz vyčlenil prostriedky na environmentálny geologický
prieskum jednotlivých lokalít. Nebolo by dobré zapojiť sa do toho?
Starosta: Sme zapojení. Prednedávnom bola zaslaná výzva obci.
p. Spišiak: Ja už dvadsať rokov pijem tú vodu ako aj moji známi a je to vynikajúca voda.
Nepocítil som nič.
Jozef Matyáš Chcem sa opýtať, či tí chatári, ktorí používali tie veľké kontajnery, budú
upovedomení o tom, že si majú nakúpiť kuka nádoby alebo ako sa to bude riešiť?
Starosta: Mal som viacero telefonátov a väčšina z nich to berie pozitívne. Zhodnotili, že tak či
tak bol pri tom iba neporiadok. Uviedli, že ak to budeme zvážať, nemajú s tým žiaden problém.
Myslím, že skôr s tým mali problém domáci ako chatári.
Jarmila Nováková: Bolo by dobré vyhlásiť to v rozhlase niekedy počas víkendu.
Jozef Matyáš: Ešte jedna vec. Viacero obcí ma takú aplikáciu, stojí to relatívne pár drobných a
hocikto si nainštaluje aplikáciu do telefónu a dostanem upozornenie o tom, že dnes sa niečo v
rozhlase vyhlásilo. Bolo by vhodné zamyslieť aj nad tým.
Starosta: Na internetovej stránke obce je možnosť uviesť svoj e-mail, na ktorý by mali chodiť
aktuality zverejnené na stránke obce, avšak momentálne sú s tým nejaké problémy a bolo to
reklamované firme.

Ing. Filip Komárek: Fungujú už kamery?
Starosta: Kamery už fungujú. Do konca budúceho týždňa by mali byť vyhotovené plastové
tabule s oznamom o snímaní.
Štefan Lupták: Ani len netušíme, kde tie dáta končia. Spoločnosť má byť založená na dôvere
a nie na špehovaní. Prečo by mala platiť kolektívna vina, že každý je zločinec a treba ho
kamerovať?

Ing. Novák: Ešte ja som chcel jednu vec. Nie všetci ste tu boli minule, ale p. Šimko zastupoval
firmu NOAD. Vravel nám, že lesné pozemky sa nedajú vyňať na stavebné pozemky. Skončilo
zasadnutie OZ, prišiel som domov a naštudoval si to. Pravda je taká, že majiteľ lesného
pozemku vie prostredníctvom žiadosti za 16 eur preklasifikovať tieto pozemky na stavebné
pozemky, pokiaľ tam nie je trvalý porast. Nemohla by obec tieto pozemky na Hutných stavbách
preklasifikovať na stavebné pozemky? Vyšlo by to obec na nejakých 50 eur. Potom nám tu p.
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Šimko nebude vykrikovať odhadovanú cenu zo znaleckého posudku, ale vieme sa do budúcna
baviť o iných cenách. Sú to pozemky, ktoré nie sú trvalo zarastené, sú tam náletové dreviny,
myslím si, že by to išlo vyňať bez problémov.
Miroslav Šogór: Robia to aj štátne lesy, môžem to potvrdiť. Dá sa to preklasifikovať, ale nejaký
čas to trvá.
Ing. Novák: No ako vravím, ale nebude tu z nás niekto robiť hlupákov a odíde urazený.
MVDr. Magura: Ak sa obec vie dostať do lepšej cenovej relácie, tak okamžite to treba urobiť.
Miroslav Šogór: Dá sa to na pozemkovom fonde. Štátne lesy to robia aj pri prenájmoch, za
poplatok aj v takých prípadoch vedia preklasifikovať pozemok.
MVDr. Magura: Vo všeobecnosti je tiež zlé, ak by sme sa zbavovali pozemkov, ktoré
teoreticky v dohľadnej dobe vieme nejako využiť. Napríklad nám chýba zberný dvor.
Nezbavme sa pozemku, ak ho vieme trebárs aj takto využiť. Iba principiálne hovorím.
Ing. Molnár: Zberný dvor sa nedá vytvoriť vzhľadom na vodné dielo Bukovec a rieku Ida.
Starosta: Potrebujeme nájsť miesto, na ktorom sa bude zhromažďovať zozbieraný odpad aspoň
počas zimy. Jediný vhodný pozemok je v časti Koncuveske pri zastávke. Bude potrebné
upraviť ten priestor a umiestniť tam kameru. Tiež je tu možnosť spojenia sa s viacerými obcami
a vytvorenia spoločného zberného dvora.

9. Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19:50 hod.

Vyhotovil:

Mgr. Patrik Jokeľ

Overovatelia:

Ing. Peter Novák
Slávka Rusnáková
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