
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

Zápisnica 

z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v mimoriadnom termíne 

dňa 23. decembra o 18.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 

sála KD 

 

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

Novák 

Ďalší prítomný: Podľa prezenčnej listiny 

 

Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Roman Beličák, ktorý privítal 
poslancov OZ. 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 Ing. Dávida Molnára a ako overovateľov zápisnice navrhol 
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 starosta obce predniesol návrh programu v súlade s pozvánkou na toto 

zasadnutie. 

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje program rokovania 

obecného zastupiteľstva v pôvodnom znení 

 

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

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 



3.   Kontrola plnenia uznesení 

V rámci tohto bodu starosta informoval o prijatých uzneseniach na zasadnutí zo dňa 27.11. 

2019 , 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. 69 – 75 nadobudli svoju právoplatnosť. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

4.   Schválenie návrhu VZN o nakladaní s odpadom na území obce Zlatá Idka 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že na minulom zasadnutí OZ, bol predložený návrh 

VZN o nakladaní s odpadom na území obce. Taktiež informoval poslancov OZ o tom, že ho 

kontaktovala p. Dana Jacková, ohľadom doplnenia VZN o nakladaní s odpadmi , aby sa určili 

presné hranice, v akej vzdialenosti od susedného pozemku môže byť zriadené 

kompostovisko, načo starosta obce uviedol, že obec nemôže nikomu prikázať hranice 

kompostoviska na súkromnom pozemku. Obec môže určiť, len hranice od verejných 

priestranstiev. 

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje návrh VZN 

o nakladaní s odpadom na území obce Zlatá Idka. 

 

Hlasovanie:  Za: 3 Proti: 0  Zdržalo sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

5.   Prerokovanie žiadosti o zriadenie vecného bremena na pozemok, parcelné číslo 3551/3 

v katastrálnom území obce Zlatá Idka 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, s polohou daného pozemku, druhom pozemku, ktorý 

je v súčasnosti trvalý trávny porast. Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým 

obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh na zriadenie vecného bremena na pozemok, 

parcelné číslo 3551/3, v katastrálnom území obce Zlatá Idka. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

6.   Schválenie predaja pozemku, parcelné číslo 1165/2, v katastrálnom území obce Zlatá 

Idka pánovi Ing. Richardovi Kašťákovi 

V tomto bode starosta predniesol návrh uznesenia, ktorým OZ neschvaľuje predaj pozemku, 

parcelné číslo 1165/2, v katastrálnom území obce Zlatá Idka pánovi Ing. Richardovi Kašťákovi 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 



7.   Schválenie kúpi pozemku, parcelné číslo 863, v katastrálnom území obce Zlatá Idka od 

Ing. Richarda Kašťáka. 

V tomto bode starosta predniesol návrh uznesenia, ktorým OZ neschvaľuje kúpu pozemku, 

parcelné číslo 863, v katastrálnom území obce Zlatá Idka od Ing. Richarda Kašťáka. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

8.   Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov, parcelné čísla 225, 188/1, 

188/2, 224, v katastrálnom území obce Zlatá Idka od Borisa Tomka a Mrg. Štefánií 

Tomkovej. 

Starosta informoval OZ obce, že uvedené pozemky podľa zákona nie je možné predať 

priamym predajom a je potrebné vyhlásiť verejnú súťaž alebo dobrovoľnú dražbu na 

uvedené pozemky. 

Následne bol starostom obce prednesený návrh uznesenia, ktorým OZ neschvaľuje predaj 

pozemkov, parcelné čísla 225, 188/1, 188/2, 224, v katastrálnom území obce Zlatá Idka. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

9.  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku, parcelné číslo 1129/1, 

v katastrálnom území obce Zlatá Idka od Tomáša Guberčíka. 

V tomto bode starosta predložil návrh uznesenia, ktorým OZ berie na vedomie žiadosť 

o odkúpenie obecného pozemku Tomášovi Guberčíkovi, parcelné číslo 1129/1, 

v katastrálnom území obce Zlatá Idka a poveruje starostu obce vypracovaním znaleckého 

posudku na určenie hodnoty daného pozemku. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

10.  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku, parcelné číslo 1129/3, 

v katastrálnom území obce Zlatá Idka od Daniela Guberčíka. 

V tomto bode starosta predložil návrh uznesenia, ktorým OZ berie na vedomie žiadosť 

o odkúpenie obecného pozemku Danielovi Guberčíkovi, parcelné číslo 1129/3, 

v katastrálnom území obce Zlatá Idka a poveruje starostu obce vypracovaním znaleckého 

posudku na určenie hodnoty daného pozemku. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 



11.  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku, parcelné číslo 742 a 743, 

v katastrálnom území obce Zlatá Idka od Viktora Timka a M. Sieniawskej. 

Starosta a OZ obce po diskusii sa zhodli na cene predaja pozemku a to 20,- €/m2 a následne 

starosta predložil návrh uznesenia, ktorým OZ berie na vedomie žiadosť o odkúpenie 

obecného pozemku, parcelné číslo 742 a 743, v katastrálnom území obce Zlatá Idka od 

Viktora Timka a M. Sieniawskej a navrhuje cenu 20,- €/m2. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

12.    Návrh na zámenu pozemku od Petra Nagya. 

V tomto bode starosta predložil návrh uznesenia, ktorým OZ nesúhlasí s návrhom na zámenu 

pozemkov od Petra Nagya. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

13.    Schválenie odmeny starostovi za rok 2019. 

V tomto bode starosta obce predložil návrh, ktorým OZ schvaľuje odmenu starostovi za rok 

2019 vo výške 400.- €/ brutto. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

14.      Schválenie výšky finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí v roku 2020. 

V tomto bode starosta oboznámil OZ s počtom detí, ktoré žiadajú o uvedený finančný 

príspevok. 

Následne starosta predložil návrh uznesenia, ktorým OZ schvaľuje výšku finančného 

príspevku na záujmové vzdelávanie deti v roku 2020 vo výške 50,- €/ dieťa 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

15.    Informácia o stave obce za rok 2019 

V tomto bode starosta informoval OZ  o výške zostatku obecných financií na obecnom účte 

a to vo výške cca. 150 000,- € 

 



16.   Rôzne  

Starosta obce informoval o stave zhotovenia náučného chodníka okolo banských štôlni, 

pričom uviedol, že uvedený projekt v celosti nechcel zhotoviť nikto z oslovených firiem, tak 

zariadenia pre voľno časové aktivity ako stroj na cvičenie s vlastnou váhou lanová dráha a iné 

sa objednali cez certifikované firmy a zvyšok prác vykonáva stavebno-obchodná firma 

Žabecký s.r.o. a o stave projektu MAS – rekonštrukcia futbalových šatní a zázemí ihriska, 

starosta ďalej informoval, že  v marci sa má podpísať zmluva s PPA o schválenej dotácii .   

 

17.    Diskusia   

Ing. Peter Novák sa informoval či bude možne vybudovať zábradlie okolo parku 

v Koncuveskom, aby sa zabránilo vbehnutiu detí na vozovku, načo starosta uviedol, že sa 

vybuduje zábradlie okolo parku. 

18. Záver 

Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19.35 hod. 

 

Vyhotovil:          Ing. Dávid Molnár 

Overovatelia:    Ing. Roland Filčák 

                           Ing. Peter Novák 

 

 


