
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

ZÁPISNICA 

zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v riadnom termíne  

dňa 25. októbra 2019 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka 159, sála KD 

Prítomní poslanci OZ:  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 

Ing. Rolanda Filčáka a Ing. Petra Nováka. 

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

Idésovú a overovateľov zápisnice Ing. Rolanda Filčáka 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. 

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, že uznesenia od č. 48 do č. 58 nadobudli svoju 

právoplatnosť.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



4.  Schválenie štatútu obce Zlatá Idka 

V rámci tohto bodu programu starosta obce informoval OZ, že TJ Pokrok Zlatá Idka, nebola zriadená 

obcou a preto sa doplniť medzi organizácie obce nedá. 

Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje štatút obce Zlatá 

Idka. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  

 

5. Schválenie zásady odmeňovania poslancov OZ 

V tomto bode starosta obce oboznámil OZ, že boli doplnené náležitosti na základe pripomienok 

poslancov OZ. 

Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje zásady 

odmeňovania poslancov OZ obce Zlatá Idka. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6. Schválenie kúpy pozemku p. č. KN-C 863 v k. ú. Zlatá Idka 

V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov OZ, že zisťoval informácie ohľadom využitia 

pozemku, čo sa týka obmedzení kvôli elektrickému napätiu.  

Ing. P. Novák Prečo obec chce odkúpiť celý pozemok od Ing. Kašťáka za jeho podmienok, keď 

vedľajšie pozemky sú obecné. Poznamenal, že Ing. Kašťák chce odkúpiť pozemok na prístupovú cestu 

k domu, pričom vlastníkom pozemku pod domom je developerská firma. 

Ing. R. Filčák To je pre mňa nová informácia, že sú vedľajšie pozemky obecné. 

Starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka berie na vedomie kúpu 

pozemku p. č. KN-C 863 v k. ú. Zlatá Idka od pána Ing. R. Kašťáka.  

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

Uznesenie bolo prijaté.  

 

7.  Schválenie predaja obecného pozemku p. č. KN-C 1165/2 v k. ú. Zlatá Idka pánovi Ing.      

Richardovi Kašťákovi 

V tomto bode  starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ berie na vedomie predaj 

obecného pozemku p. č. KN-C 1165/2 v k. ú. Zlatá Idka pánovi Ing. Richardovi Kašťákovi.   

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 



8.  Žiadosť Borisa Tomku a Mgr. Štefánii Tomkovej o kúpu obecného pozemku p. č. KN-E 188/1, 

 KN-E 188/1, KN-C 224, KN-C 225 v k. ú. Zlatá Idka 

V tomto bode starosta obce poznamenal, že poslancom preposlal žiadosť manželov Tomkových. 

Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ berie na vedomie žiadosť o kúpu 

obecného pozemku p. č. KN-E 188/1, KN-E 188/1, KN-C 224, KN-C 225 v k. ú. obce Zlatá Idka pánovi 

Borisovi Tomkovi a Mgr. Štefánii Tomkovej. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

9.  Návrh na zámenu pozemkov od pána Petra Nagya  

V tomto bode starosta oboznámil poslancov, že pozemok pána P. Nagya (pri cintoríne) zasahuje        

do cesty  t. j., že časť cesty je postavená na jeho pozemku.  

Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ berie na vedomie návrh na 

zámenu pozemkov od pána Petra Nagya. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

10. Projekt MAS – rekonštrukcia šatní a zázemia ihrísk 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ, že žiadosť je podaná. 

Teraz prebehne 1. kolo. 

 

11.  Rôzne 

Starosta obce informoval OZ, že sa osadili nové lampy vo Veskom a  časti Hutné  

Bc. L. Molnár upozornil, že pri jeho dome nesvieti lampa a navrhol pridať ešte 2 lampy pod 

Valalskými lúkami. 

Ing. D. Molnár požiadal pridať  2 lampy aj na začiatku obce, nakoľko sú tam časté strety so zverou. 

Ing. P. Novák navrhol posunutie vypínania VO na 23,45 hod. 

Starosta obce predniesol návrh na uznesenie ktorým, OZ obce Zlatá Idka schvaľuje, že  

predkladanými ponukami na predaj obecných pozemkov v obci Zlatá Idka sa Obecne 

zastupiteľstvo bude zaoberať  2x ročne a to v mesiacoch jún a december. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 



 

12.  Diskusia 

Ing. P.Novák : Pán Korl bagruje je v tejto časti obce územný plán obce? 

Starosta: Je územné plánovanie na túto lokalitu. Je možnosť vybrať nové lokality a urobiť dodatky. 

 

13.  Záver 

Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18,45 hod. 

 

Vyhotovila: Martina Idésová                     Overovatelia:  Ing. Peter Novák 

                                                                                                  Ing. Roland Filčák 

 


