
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

ZÁPISNICA 

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

dňa 25.septembra 2019 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho 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 

 

1. 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. 

Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

Bc. Lukáša Molnára a Ing. Dávida Molnára. 

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

Idésovú a overovateľov  zápisnice Bc. Lukáša Molnára a Ing. Dávida Molnára. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  

 

2. Schválenie programu rokovania 

V rámci tohto bodu programu starosta obce predniesol návrh programu. 

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

Hlasovanie: Za: 5     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, že uznesenia od č. 30 do 47 nabrali  svoju 

právoplatnosť.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 



4.  Zvolenie zástupcu starostu 

V rámci tohto bodu programu poslanec Ing. Filčák navrhol za zástupcu starostu Ing. Dávida Molnára. 

Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ menuje za zástupcu starostu obce Zlatá 

Idka Ing. Dávida Molnára. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  

 

5.  Schválenie štatútu obce Zlatá Idka 

V rámci tohto bodu starosta obce  dal  priestor poslancom. 

S. Rusnáková sa informovala či medzi organizácie  obce nepatrí TJ Pokrok. Treba doplniť TJ. 

Starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ neschvaľuje štatút obce Zlatá Idka. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6. Schválenie rokovacieho poriadku OZ v obci Zlatá Idka 

V tomto bode starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje rokovací poriadok 

OZ v obci Zlatá Idka. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  

 

7.  Schválenie zásady odmeňovania poslancov OZ 

Ing. R. Filčák  sa informoval ako došlo k sume 11 Eur za účasť na zasadnutí. Podotkol, že podľa zákona 

o OZ  poslanci určujú rozsah.  

S. Rusnáková je za doterajšie odmeňovanie poslancov t.j.2000 Eur /ročne. Tieto zásady treba  ošetriť 

v súlade so zákonom.  

Starosta obce je to len návrh.   

Ing. Novák bol tento návrh zverejnený na obecnej tabuli ?  

Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ neschvaľuje zásady odmeňovania 

poslancov OZ.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



8.  Žiadosť o kúpu pozemku p. č. C863 v k. ú. Zlatá Idka 

V tomto bode starosta obce predložil poslancom súdnoznalecký posudok . Jedná sa o pozemok na 

ktorom je postavená časť zástavky. Pozemok je  vo výmere 635 m2 v hodnote 6 200 Eur.  

Ing. P. Novák sa informoval prečo chce obec odkúpiť celý pozemok poznamenal, že tento pozemok je 

v ochrannom pásme je na ňom ťarcha VSD, nevie sa či sa tam bude môcť niečo stavať. Je nutné zistiť 

na VSD, čo znamená ťarcha,  čo je možné tam robiť. Za odkúpenie 300 m2, kde stojí zástavka je za. 

Starosta obce prvá ponuka od majiteľa pozemku bola 25 Eur/m2. Na minulom zasadnutí sme sa 

o tom bavili. 

Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje zámer obce kúpiť 

pozemok p. č. C863 v k. ú. obce Zlatá Idka od Ing. R. Kašťáka. Jedná sa o trvale trávnatý pozemok vo 

výmere 635 m2 za sumu 6200 Eur s DPH. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

9.  Žiadosť o kúpu pozemku p. č. C1165/2 v  k. ú. Zlatá Idka 

V tomto bode starosta obce predložil k nahliadnutiu súdnoznalecký posudok a geometrický plán . 

Jedná sa o pozemok p. č. 1165/2 vo výmere 38 m2 , ktorý chce Ing. R. Kašťák odkúpiť na prístup 

k domu. 

Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje zámer predaja 

obecného majetku pozostávajúceho pozemku p. č. 1165/2 v katastri obci Zlatá Idka pánovi                

Ing. Kašťákovi za sumu 375 Eur s DPH z dôvodu osobitého zreteľa. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

10. Žiadosť o kúpu pozemku p. č. E 188/1 a 188/2  v  k. ú. Zlatá Idka 

Starosta obce predložil žiadosť pani Nagyovej o odkúpenie pozemkov  E188/1 a  E188/2. 

Ing. Molnár a Ing. Novák poznamenali, že tieto pozemky sú v susedstve s pozemkom vo väčšej 

výmere a predajom spomínaných pozemkov by došlo k nedostupnosti na pozemok.  

Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ neschvaľuje zámer predaja 

Pozemku 188/1 a 188/2 pani Nagyovej. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

11.  Žiadosť o kúpu pozemku p. č. C1172/1 v  k. ú. Zlatá Idka 

Starosta obce predložil žiadosť  pána Turáka o odkúpenie pozemku 1172/1. 

Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ nesúhlasí s predajom pozemku 

p. č. 1172/1 v katastri obce Zlatá Idka pánovi Turákovi.  

Hlasovanie: Za: 5     Proti: 0       Zdržalo sa : 0 
Uznesenie bolo prijaté. 



12. Projekty a výzvy 

Starosta obce oboznámil OZ s pilotným projektom  v spolupráci s ÚPSVaR zamestnaním K. Idésovej. 

Ďalej informoval OZ  o zapojení sa do výzvy na fotovoltaické panely na strechu OÚ v Zlatej Idke          

na 11 tisíc Eur a 10% dopláca  obec  a podaní žiadosti na futbalové šatne v hodnote 12 tisíc Eur 

z futbalového zväzu.  

Ohľadom náučného chodníka obec má schválené, dostali sme 20 tisíc Eur. Momentálne prebieha 
verejné obstarávanie, povolenia sú vybavené.   

 

13. Úprava uznesenia číslo 25/2019 

V tomto bode starosta obce informoval OZ o nutnosti zrušiť  uznesenie a následne prijať nové 

uznesenie. Ohľadom predaja pozemku došla pripomienka z katastra. 

Následne starosta obce predniesol návrh  na uznesenie, ktorým OZ ruší uznesenie prijaté dňa 5. júna 

2019 pod číslom 25/2019. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písmeno e 

zákona 138/1991 Z. z. o majetku obci  v znení neskorších predpisov predaja obecného pozemku 

p. č. 264 /1 v katastri obce Zlatá Idka. Ide o lesný pozemok vo výmere 374 m2 pánovi Viktorovi 

Opavskému za kúpnu cenu 9.350,- Eur s DPH a to z dôvodu hodného osobitého zreteľa. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

14. Rôzne 

Starosta obce oboznámil ohľadom žiadosti p. Mgr. Tomkovej o odkúpenie obecného pozemku, 

o tento pozemok  má záujem aj pani Nováková.  

Ing. Novák upozornil na zarastanie plota na cintoríne náletovými drevinami je potrebné vyrezať tieto 

dreviny, aby sa nezničil plot.  

 

15.  Diskusia 

F. Rusnák Prečo nebol štatút obce zverejnený na pripomienkovanie a kto tento štatút zostavuje. 

16.  Záver 

Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19,15 hod. 

 

Vyhotovila: Martina Idésová                     Overovatelia:  Bc. Lukáš Molnár 

                                                                                                  Ing. Dávid Molnár 



 

 

 


