Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka
ZÁPISNICA
Z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v mimoriadnom termíne
dňa 27. novembra 2019 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka 159, sála KD.
Prítomní poslanci OZ: Ing. Peter Novák, Bc. Lukáš Molnár, Slávka Rusnáková
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
Slávku Rusnákovú a Bc. Lukáša Molnára
Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Martinu
Idésovú a overovateľov zápisnice Slávku Rusnákovú a Bc. Lukáša Molnára.
Hlasovanie: Za: 3

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 .
Hlasovanie: Za: 3

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. 59 do č. 69 nadobudli svoju
právoplatnosť.
Hlasovanie: Za: 3
Uznesenie bolo prijaté.

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

4. Schválenie návrhu VZN o nakladaní s odpadom na území obce Zlatá Idka
V rámci tohto bodu programu sa poslanec Ing. P. Novák informoval ohľadom §4 odst. 4, kto
zabezpečí presun Kuka nádob v prípade znemožneného prístupu, navrhol vypustenie tohto bodu.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje návrh VZN
so zmenou v §3 odst. 2 ohľadom zberných nádob a to v počte 1 Kuka nádoba pre 1 - 4 členov
v domácnosti, dve zberné nádoby pre 5 a viac členov v domácnosti.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa:0

Uznesenie bolo prijaté.

5. Vytýčenie hraníc pozemkov C-KN p. č. 618 a p. č. 22/1
V tomto bode starosta obce oboznámil OZ, že obec dala premerať uvedené pozemky, kde bolo
zistené, že p. Valko zabral plotom obecný pozemok. Poslanci sa zhodli na tom, že obec vyzve p. Valka
o odstránenie plota z obecného pozemku.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka berie na vedomie
informáciu o vytýčení pozemkov parciel č. 618 a 22/1.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

6. Mikuláš pre deti do 15 rokov
V tomto bode starosta obce oboznámil OZ o počte detí 57. OZ sa zhodlo na balíčkoch pre deti v 3 Eur
hodnote, pohostenie párky, čaj, džús, čipsy, čajové pečivo v termíne 14. 12. o 16,00 hod. v kultúrnom
dome.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje akciu Mikuláš
pre deti v termíne 14. 12. 2019 o 16,00 hod.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

7. Vianočné posedenie pre dôchodcov od 60 rokov
V tomto bode bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje akciu
Vianočné posedenie pre dôchodcov od 60 rokov v termíne 15. 12. 2019 o 16,00 hod.
Hlasovanie: Za: 3
Uznesenie bolo prijaté.

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

8. Rôzne
Starosta obce sa opýtal poslancov na názor ohľadom ponuky na VO. Poslanci sa zhodli, že nejde
o výhodnú ponuku pre obec.

9. Diskusia
Pán J. Petran sa informoval, kedy sa opraví štátna cesta pred obcou v časti ako je chata Slovenskej
televízie. Poznamenal, že keď už platí daň za psa a pre psov sa v obci nič nerobí, či by nemohla obec
dať deťom mikulášske balíčky vo vyššej hodnote ako 3 Eura.
Ing. P. Skriňák sa informoval ohľadom webovej stránky obce, prihlásil sa aby dostával správy
a nefunguje to. Starosta - treba pozrieť či nie sú správy v spame.
Ing. P. Novák: Na internetovej stránke obce sú podstránky DHZ aj TJ pokrok, ale po kliknutí tam nie je
nič. F. Rusnák ml. oboznámil že DHZ má svoju stránku, kde pridávajú príspevky.
Ing. Peter Novák: sa informoval či obec má evidenciu neplatičov daní. Starosta odpovedal máme
nejakých neplatičov a to v hodnote cca 350 eur.
Ing. Peter Novák sa zaujímal ohľadom kanalizácie. Zaregistroval, že prebieha nejaká akcia v rámci
životného prostredia, kde sú vyčlenené peniaze pre obce do 2000 obyvateľov. Starosta bude sa
informovať na vodárňach. Čo sa týka projektovej dokumentácie celé spravovanie stojí to cca od 50
do 100 tisíc eur.
Ing. Spišiak požiadal starostu, aby obec určila miesto pre ich Kuka nádoby niekde, kde je prístup
smetiarskeho vozidla, keďže k nim hore vozidlo firmy Kosit nechodí.
Ing. Spišiak sa informoval, či sa neuvažuje osadenie lampy VO v časti Hutné. Starosta odpovedal,
že dá osadiť lampu.
S. Rusnáková požiadala, aby sa dodržiaval termín zasadania OZ a to tretí piatok v mesiaci.

10. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19,10 hod.

Vyhotovila: Martina Idésová

Overovatelia: Bc. Lukáš Molnár
Slávka Rusnáková

