
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

ZÁPISNICA 

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v mimoriadnom termíne  

dńa 3. júla 2019 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrného domu Zlatá Idka 159, sála KD 

Prítomní poslanci OZ: Slávka Rusnáková, Ing. Peter Novák, Ing. Roland Filčák, Ing.Dávid Molnár,         

                                        Bc. Lukáš Molnár 

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. 

1.Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice navrhol starosta obce  Martinu Idésovú ako overovateľov zápisnice navrhol 

Slávku Rusnákovú a Ing. Petra Nováka 

Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Martinu 

Idésovú a 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 predniesol návrh programu so zmenou a to pridaním 

bodu : Stanovisko HK obce Zlatá Idka k záverečnému účtu obce Zlatá Idka za rok 2018. 

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje program rokovania OZ so zmenami.  

Hlasovanie: Za: 4     Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

V rámci tohto bodu starosta informoval o prijatých uzneseniach, ktoré boli štandardným spôsobom 

zverejnené a nadobudli platnosť a účinnosť. Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým 

obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie informáciu o plnení uznesení OZ obce Zlatá Idka 

starostom obce. 

Hlasovanie: Za: 4     Proti: 0      Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



4.  Sľub nového poslanca OZ 

V rámci tohto bodu programu starosta obce privítal nového poslanca OZ Bc. Lukáša Molnára, ktorý 

sľub  prečítal  a následne podpísal. 

5.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce Zlatá Idka na II.polrok 2019 

V rámci toho bodu programu starosta obce udelil slovo kontrolórke obce JUDr. Svetlane Pavlíkovej 

PhD ,  ktorá informovala OZ o predložení návrhu kontrolnej  činnosti. Tento návrh bol zverejnený. 

Kontrolná činnosť bude zameraná na kontrolu dodržiavania zákonnosti, rozpočet a hospodárenie 

s verejnými prostriedkami , účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávanie finančnej kontroly, 

pracovnoprávna oblasť, hospodárenie a nakladanie s majetkom obce. Táto kontrola bude pravidelná 

a komplexná. Je rozdelená do 9 bodov. Ostatná činnosť – sú kontroly, ktoré si vyžiada OZ alebo 

starosta obce . Z jednotlivých kontrol budú vypracované správy o výsledku ukončených kontrol. 

Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje  plán kontrolnej činnosti HK obce 

na II.polrok 2019 

Hlasovanie:  Za: 5    Proti: 0      Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

6. Stanovisko HK obce Zlatá Idka k záverečnému účtu obce Zlatá Idka za rok 2018 

Kontrolórka obce JUDr. Svetlana Pavlíková PhD. skonštatovala, že v zmysle § 18 ods.1,písmeno b)  

a písmeno e)Zákona SNR č.369/1999 o Obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov je úlohou HK 

obce spracovať  odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred 

jeho schválením v OZ. Toto odborné stanovisko  HK obce Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie. 

Odborné stanovisko vypracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Zlatá Idka 

za rok 2018.  

Záver kontrolórky Obce: 

Návrh záverečného účtu obce Zlatá Idka je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 

o rozpočtových pravidlách a v zmysle § 9 ods.2 Zákona o Obecnom zriadení a §16 ods.9 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený spôsobom obci obvyklým. Obec 

v zmysle § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila povinnosť dať si 

overiť účtovnú uzávierku podľa zákona o obecnom zriadení. T. j., že ročnú uzávierku obce overuje 

auditor. V zmysle § 16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  odporúča OZ 

uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu za rok 2018 a to výrokom celoročné hospodárenie 

sa schvaľuje bez výhrad. 

Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ berie na vedomie stanovisko kontrolórky 

obce k záverečnému účtu obce Zlatá Idka za rok 2018. 

Hlasovanie:  Za: 5       Proti: 0       Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

7.  Schválenie záverečného účtu obce Zlatá Idka za rok 2018 

V rámci tohto bodu programu kontrolórka obce informovala, že výsledok rozpočtového hospodárenia 

za rok 2018 je prebytok vo výške 80 462,35 Eur a tento prebytok podľa § 10 ods.3 Zákona č.583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení doplnení zákonov znení neskorších 

predpisov sa má  presunúť do rezervného fondu v záverečnom účte obce Zlatá Idka za rok 2018. 



Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje záverečný účet obce Zlatá Idka za 

rok 2018. 

Hlasovanie: Za:  5       Proti: 0        Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

8.  Schválenie na zriadenie vecného bremena na parcelu p.č. 264/1 

V tomto bode starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ súhlasí so zriadením vecného 

bremena na parcele č. 264/1 v prospech vlastníkov okolitých parciel  a to: p.č. 250,251,265,266,267 

povinnosť povinného  z vecného bremena je strpieť právo čerpať vodu zo zdroja vody, ktorá sa 

nachádza na parcele, strpieť právo prístupu k vodnému zdroju peši a strpieť právo prístupu za účelom 

opravy, údržby a rekonštrukcie potrubia. 

Hlasovanie: Za: 5   Proti: 0    Zdržalo sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

9.  Schválenie na zriadenie vecného bremena na parcelu p.č. 341/7 

V tomto bode starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ súhlasí so zriadením vecného 

bremena na parcele č.341/7 za účelom voľného prechodu a prístupu v prospech vlastníka Stanislava 

Čapa  parciel č.340, 341/1, 341/3,341/4, 341/5 

Hlasovanie: Za: 5   Proti: 0    Zdržalo sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

10. Schválenie predaja obecných pozemkov p.č. 645,646,647/1,647/4, 666/2, 1174 firme NOAD    

        s.r.o. 

V tomto bode starosta obce informoval, že dňa 28.06.2019 bol zverejnený zámer predaja. Výška 

kúpnej ceny za m2 je 5,34 eur. Voči tomuto zámeru predaja bola znesená  námietka pánom 

Dianovským. 

Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ súhlasí s predajom parciel č. . 

645,646,647/1,647/4, 666/2, 1174 firme NOAD s.r.o. s tým, že obec zriadi vecné bremeno na parcely 

č. 1174 a 645, ktoré slúžia ako prístupová cesta k parcelám 644,643,642 

Hlasovanie: Za: 4    Proti: 1  (Ing. Novák)   Zdržalo sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

. 

11.  Schválenie predaja obecných pozemkov p.č. 1168/1, 284/1,286/2, 972 firme NOAD s.r.o. 

V tomto bode starosta obce informoval, že dal vypracovať znalecký posudok  a výška kúpnej ceny je 

11,16 Eur /m2 (pôvodná cena bola 10 eur/m2) . Čiže obec predajom získa 29 049,48 Eur. Voči tomuto 

zámeru predaja bola doručená námietka zo strany pani Dany Jackovej. Bude zriadené vecné bremeno 



na parcelu č.286/2 . Obec predáva pozemky na účely  zriadenia parkoviska športovísk v prípade 

zmeny účelu je  zmluvná pokuta. 

Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ súhlasí s predajom pozemkov p.č. 1168/1, 

284/1,286/2, 972 firme NOAD s.r.o., s tým že obec zriadi vecné bremeno na parcelu č.286/2 za 

účelom voľného prechodu peši, autom v prospech parciel č. 739,740,742,743,744,745,746 

Hlasovanie: Za: 5     Proti: 0       Zdržalo sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

12. Schválenie na zriadenie vecného bremena na parcelu p.č. 1174 a p.č. 645 

 V tomto bode programu starosta obce predniesol  návrh na uznesenie, ktorým OZ súhlasí so 

zriadením vecného bremena parciel č. 1174 a 645 za účelom voľného prechodu peši, autom 

v prospech vlastníkov pozemkov p.č. 644,643,642 

Hlasovanie: Za: 5     Proti: 0       Zdržalo sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

13. Schválenie na zriadenie vecného bremena na parcelu p.č.286/2 

Starosta obce predložil návrh na uznesenie , ktorým OZ súhlasí so zriadením vecného bremena na 

parcele č. 286/2 za účelom voľného prechodu peši, autom v prospech vlastníkov parciel č. 

739,740,742,743,744,745,746 

Hlasovanie: Za: 5     Proti: 0       Zdržalo sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

14. Prerokovanie žiadosti odpredaja obecného pozemku p.č. 225 pánovi Borisovi Tomkovi 

V tomto bode starosta obce informoval o žiadosti p. B. Tomka , jedná sa o pozemok  s rozlohou 

126m2. Bol pozrieť je to pozemok za potokom.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť odpredaja obecného pozemku pánovi B. Tomkovi. 

Hlasovanie: Za: 5     Proti: 0       Zdržalo sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

15.  Prerokovanie žiadosti odpredaja obecného pozemku p.č.974/2 Prof. Koštialovi Csc. 

Starosta obce  predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ nesúhlasí s predajom pozemku p.č. 974/2. 

Hlasovanie: Za: 5     Proti: 0       Zdržalo sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

16. Banské múzeum rekonštrukcia 

V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval OZ o posudku statika, ktorý navrhol opravu 

nosníkov - opieskovaním , na poschodí sú popraskané roxory, čo je zo statického hľadiska 

neprípustné je nutné ich ošetriť špeciálnym náterom lepidlom a je to  nákladné. Druhé  riešenie je 

dať dole celé preklady urobiť drevenú podlahu, čím by sa konštrukcia odľahčila a celú konštrukciu 

opieskovať jedná sa o sumu  1 215 eur.  Po rozhovore s pánom Žabeckým by celé drevené vyšlo 4 000 

eur. 



Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ súhlasí so zmenami  na Banskom múzeu 

a to výmenou podlahy namiesto betónovej na drevenú. 

Hlasovanie: Za: 5     Proti: 0       Zdržalo sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

17. Obecná zastávka časť začiatok obce Zlatá Idka 

V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval o stretnutí šetriacej komisie, kde nemal nikto 

zo zúčastnených námietky. Po stretnutí sa  ozvali z dopravnej polície  a trvajú na projektovej 

dokumentácii, a zámkovej dlažbe , je nutné geometrické zameranie.  Podľa odhadu starostu jedná sa 

o investíciu cca 2 200 Eur. 

Ing. D. Molnár navrhol osloviť majiteľa pozemku p. Homzu a posunúť zastávku (smer do obce ). 

OZ berie na vedomie a čaká sa na písomné vyjadrenie dopravnej polície. 

 

18. Obecné cesty oprava a iné riešenia 

V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval,  o sťažnostiach a žiadostiach občanov  z časti 

Vysranka , na opravu komunikácie o ktorú žiadajú už od roku2013. Nakoľko v dohľadnom čase 

nebudú vyhlásené výzvy na opravy ciest požiadal firmy o nezáväzné ponuky na komunikácie kde žijú 

občania s trvalým pobytom. Prvá ponuka je na 45 000 Eur /km (studená technológia) a druhá 65 000 

eur/ km. 

OZ berie na vedomie a obec osloví firmy na vypracovanie  cenových ponúk. 

19.  Rôzne 

V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval o výdavkoch za vývoz odpadu. V minulom 

roku za prvý polrok obec zaplatila 6 060, Eur toho roku za prvý polrok to je 4 821.-Eur cca 1239, Eur je 

rozdiel. 

Oboznámil OZ o sťažnosti pani E. Filčákovej, ktorá žiada o odstránenie dela. V tejto veci starosta obce 

navrhol presunúť delo do Koncuveského k zastávke. 

Obec požiadala o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja na fotovoltaické panely na strechu 

KD. Jedná sa o 36 panelov ,ktoré by vedeli vyrobiť 10MW ročne. Išlo by o dotáciu cca 11 000, eur 

s 10% spoluúčasťou obce. 

Obec požiadala o dotáciu:  Akčný plán jednodňovej turistiky išlo by o náučný chodník cca  5,5 km úsek  

20 000 Eur dotácia prešlo prvé kolo ide do druhého kola. 

Deň obce 

Starosta : rezervoval:  12 stolov 6 slnečníkov, atrakcie hrady za 400 eur , harmonikára (50 Eur/hod), 

výčapné zariadenie. DJ (50 Eur/hod) ,odmeny pre deti zakúpi obec, deti budú hrať futbal,  zohnal 

darcov do tomboly.  O varenie guľáša je záujem. Voda na ihrisku je vykopaná, čaká sa na vodára . 

 

 



Ing. Novák : V obci je veľa zarastených zanedbaných pozemkov, ktoré zasahujú aj do miestnych 

komunikácií treba vyzvať vlastníkov pozemkov, aby sa o pozemky starali. Na to reagoval aj MVDr. 

Magura, že je nutné likvidovať invázne rastliny. 

Ing. Novák : kedy bude označenie na kamerový systém 

Starosta : tabuľky už máme, môžeme ich dať v utorok  

Starosta: v auguste sa bude organizovať cyklistické preteky , boli sme oslovení či obec nechce nejako 

prispieť.  

Starosta: Výzva na ihriska  vyzerá, že to prejde  do 7.10.2019 je uzávierka treba aktualizovať projekt, 

dobrý rozpočet 

20. Diskusia 

F. Rusnák – Sa informoval ohľadom podlahy v hasičskej zbrojnici 

Starosta : Boli , ale vyjadrili sa, že v projekte to nebolo . Brány prídu opraviť.  

Ing. P. Novák – Obec platila pohreb p. Vargu 499, Eur aký je stav tejto pohľadávky 

Druhá vec či obec vydala stavebné povolenie, pretože sa tam stavia.  

Starosta : požiadal o rekonštrukciu drobnej stavby 

 

21.  Záver 

Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19,50 hod. 

 

Vyhotovila: Martina Idésová 

Overovatelia: Slávka Rusnáková 

            Ing. Peter Novák 

 

 

 


