
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

ZÁPISNICA 

Z  II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v riadnom termíne  

dňa 21. februára 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, Bc. Lukáš Molnár 

Neprítomní poslanci OZ: Ing. Roland Filčák 

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. Petra Nováka. 

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

Idésovú a overovateľov zápisnice Bc. Lukáša Molnára 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 OZ obce Zlatá Idka schvaľuje program rokovania 

OZ 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, 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. 1  do č.8   nadobudli svoju 

právoplatnosť.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

4. Prejednanie  návrhu od pani Márie Timkovej 

V rámci tohto bodu starosta  prenechal slovo prítomnej pani Márii Timkovej, ktorá oboznámila 

poslancov OZ so situáciou a predložila k nahliadnutiu pôvodné geometrické plány a ostatné 



dokumenty z minulého obdobia.  Poznamenala, že sa nechce s obcou súdiť, dala vypracovať 

súdnoznalecký posudok a požiadala OZ o zváženie ceny, t.j. 20,eur/m2.  

Starosta obce oboznámil pani M. Timkovú, že obec dá vypracovať súdnoznalecký posudok, OZ 

porovná tieto posudky a rozhodne. 

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

návrh pani Márii Timkovej.  

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

5. Správa kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

V tomto bode hlavná kontrolórka obce JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD oboznámila poslancov OZ  o 

jednotlivých kontrolách v počte 7  a následne  odovzdala správu ( viď príloha).  

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

správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2019 

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

6. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 

V tomto bode hlavná kontrolórka obce JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD oboznámila poslancov OZ  

o pláne činnosti  HK a poznamenala, že tento návrh bol zverejnený od 01.02.2020 na informačnej 

tabuli obce Zlatá Idka. 

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

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  

7. Schválenie rozpočtu pre obec Zlatá Idka na rok 2020 

V rámci tohto bodu starosta obce dal priestor poslancom. 

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

obec Zlatá Idka na rok 2020. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  

8. Rôzne 

Slávka Rusnáková poznamenala, že od začiatku jej poslaneckej činnosti upozorňuje na riešenie 

cintorína a postupne  začať robiť úpravy, aby sa spravili rady na hroby aj chodníky. Bc. L. Molnár 

k tejto téme poznamenal, že treba zvážiť aj vybudovanie chodníka od veľkej brány ku krížu, riešiť  

osvetlenie cintorína a tiež cestu k bráne.  

Starosta obce ohľadom vyznačenia čiary na ceste dostal odpoveď od správy ciest,  že takúto 

požiadavku nech obec pošle po 31.03.2020 nakoľko do tohto dátumu prebiehajú zimné údržbárske 

práce na cestách. 



Starosta obce informoval o správe ohľadom vývozu komunálneho odpadu za rok 2019 sa zmenšil 

vývoz  komunálneho odpadu o cca 30 ton. Zlepšilo sa i separovanie. Informácie o zbere budú 

zverejnené na Obecnej webovej stránke.  Ďalej informoval ohľadom kamier na cintorín. Oslovil viac 

firiem ,zatiaľ prišla  ponuka od  f. Antik . Predložil poslancom 3 cenové ponuky na merače rýchlosti. 

Ing. D. Molnár ohľadom meračov rýchlosti informoval starostu, že Alianz vyhlásila výzvu na 

príspevok, či by bolo možné skúsiť využiť túto možnosť. 

9. Diskusia 

Pán Dianovský sa zaujímal , s ktorými cestami obec počíta .Starosta obce odpovedal počítame 

s cestami, ktoré sú v zlom stave  Vysranka, Skalka horná časť, časť Motuzovca, Koncuveske od mosta 

v smere k pánovi Šimčovi, cesta nad p. Zemkovou Huta a cesta k pani Pandovej. Ďalej sa informoval, 

čo sa deje na pozemkoch smerom na Ľudoviku. Starosta odpovedal, že niekto ohľadom reštitúcie 

žiada o pozemok cez pozemkový fond .Pán Dianovský požiadal starostu obce, aby sa pri hlasovaní 

písalo ako kto hlasoval. Ďalej sa zaujímal ohľadom čističky vody či sa neplánuje nič, keďže sa napájajú 

ďalšie rodinné domy na kanalizáciu a tá čistička má svoju určitú kapacitu a druhá vec vodárne 

vyvážajú odpadovú vodu zo žúmp do Košíc . Starosta : prišiel na obec prípis zo životného prostredia 

ohľadom kontrol žúmp a vývozov žúmp obec je povinná to začať kontrolovať. 

Pán  Dianovský predtým vývoz žúmp zabezpečovala obec ,nahlásilo sa na úrade a tým bola i kontrola, 

kto ako vyváža . Starosta: teraz je to tak, že obec vyzve majiteľa žumpy, aby predložil doklad o vývoze 

žumpy za posledné 2 roky a každých 5 rokov musí majiteľ predložiť certifikát tesnosti na žumpu druhá 

alternatíva sú čističky, ktoré sa dajú osadiť len v blízkostiach vodných tokov. Na osadenie domácej 

čističky odpadových vôd  treba stavebne povolenie.  

Ing. P. Novák sa informoval ohľadom výstavby mimo intravilánu obce konkrétne pri vstupe do obce či 

je vydané stavebné povolenie a poznamenal,  že staviteľ nemá vystavenú tabuľu,  že je stavba 

povolená. Starosta odpovedal, že staviteľ dostali súhlas od všetkých organizácii, ktoré treba 

k stavebnému povoleniu, bude napojení na verejnú kanalizáciu, obecný vodovod a preto nevidí 

problém v tom, že mu bolo vydane stavebné povolenie. Obec je povinná aktualizovať územný plán 

o zmeny a doplnky, čo naša obec nerobí. V obci je plno domov ktoré sú postavené mimo územného 

plánu, ľudia chcú stavať preto to treba riešiť. 

Ing. D. Molnár sa pýtal či nebola vyhlásená výzva na výstavbu kanalizácie. Prečo sme sa nezapojili do 

výzvy.  Starosta :informoval som sa, musíme mať spracovanú projektovú dokumentáciu. 

10.  Záver 

Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19,05 hod. 

 

 

Vyhotovila: Martina Idésová                                     Overovatelia:  Ing. Peter Novák 

                                                                                                                  Bc. Lukáš Molnár 

 

 

 


