Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka
ZÁPISNICA
Z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v riadnom termíne
dňa 17. januára 2020 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka 159, sála KD.
Prítomní poslanci OZ: Ing. Peter Novák, Ing. Dávid 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 Ing. Dávida Molnára.
Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Martinu
Idésovú a overovateľov zápisnice Slávku Rusnákovú a Ing. Dávida 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 so zmenou a to, pridaním
bodu Stanovisko HK k návrhu rozpočtu pre obec Zlatá Idka na rok 2020.
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. 76 do č. 89 nadobudli svoju
právoplatnosť.
Hlasovanie: Za: 3
Uznesenie bolo prijaté.

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

4. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu pre obec Zlatá Idka na rok 2020.
V rámci tohto bodu hlavný kontrolór obce JUDr. Svetlana Pavlíková PhD., predložila odborné
stanovisko so záverom, že nemá žiadne pripomienky k navrhovanému rozpočtu a odporúča
zastupiteľstvu schváliť predložený rozpočet obce Zlatá Idka na rok 2020. (Viď príloha)
OZ schvaľuje stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

5. Schválenie návrhu rozpočtu pre obec Zlatá Idka na rok 2020
V rámci tohto bodu dal starosta obce priestor poslancom na vyjadrenie sa k návrhu.
Ing. D. Molnár požiadal o navýšenie dotácie pre DHZ o 500,- Eur t. j . na 2 500,- Eur. Následne
predložil vyúčtovanie za rok 2019.
Ing. P. Novák navrhol, že do rozpočtu by bolo vhodné zaradiť aj opravu strechy na zástavke v časti
Valal, namontovať kameru na cintorín, nakoľko tam ľudia zvážajú smetie a zabezpečiť prenosné koše
na separovanie skla, plastu na cintoríne.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje návrh rozpočtu
pre obec Zlatá Idka na rok 2020.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa:0

Uznesenie bolo prijaté.

6. Rôzne
V tomto bode starosta obce oboznámil OZ o žiadosti TJ Pokrok Zlatá Idka o dotáciu na rok 2020 vo
výške 4.000,- Eur a o žiadosti DHZ o dotáciu na rok 2020 vo výške 2.500,- Eur.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka súhlasí s dotáciou
pre TJ Pokrok Zlatá Idka na rok 2020 vo výške 4.000,- Eur.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa:0

Uznesenie bolo prijaté.

Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka súhlasí s dotáciou pre DHZ
Zlatá Idka na rok 2020 vo výške 2.500,- Eur.
Hlasovanie: Za: 3
Uznesenie bolo prijaté.

Proti: 0

Zdržalo sa:0

7. Diskusia
J. Guberčíková sa informovala ohľadom žiadosti kúpy obecného pozemku. Starosta obce informoval,
že obec dala vyhotoviť súdnoznalecký posudok.
J. Žonin sa opýtal na možnosť zakúpenia merača rýchlosti, nakoľko cez obec jazdia autá nedodržanou
rýchlosťou.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka súhlasí s kúpou 1 ks merača
rýchlosti.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa:0

Uznesenie bolo prijaté.
S. Rusnáková v mene viacerých občanov žiadala o vyznačenie čiary na ceste do obce, nakoľko je zlá
viditeľnosť pre časté hmly.

10. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18,55 hod.

Vyhotovila: Martina Idésová

Overovatelia: Ing. Dávid Molnár
Slávka Rusnáková

