Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka
ZÁPISNICA
Z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v riadnom termíne
dňa 17.apríla 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,
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
Ing. Dávida Molnára a Ing. Rolanda Filčáka.
Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Martinu
Idésovú a overovateľov zápisnice a Ing. Dávida Molnára a Ing. Rolanda Filčáka
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

2. Schválenie programu rokovania
V rámci tohto bodu programu starosta obce predniesol návrh programu. Poslanec Ing. R. Filčák sa
informoval ohľadom bodu programu č.10, či už neplatí, že sa predajom pozemkov OZ zaoberá 2krát
ročne. Starosta odpovedal, že v decembri sa tým zaoberali a nakoľko sú vypracované súdnoznalecké
posudky.
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
Príchod poslanca Bc. Lukáša Molnára
V tomto bode starosta obce informoval o prijatých uzneseniach, ktoré boli štandardným spôsobom
zverejnené a nadobudli platnosť a účinnosť.
Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka berie na
vedomie, že uznesenia od č. 9 do č.15 nadobudli svoju právoplatnosť.
Hlasovanie: Za: 5
Uznesenie bolo prijaté.

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

4. Aktualizácia Územného plánu obce Zlatá Idka o zmeny a doplnky
V rámci tohto bodu starosta informoval poslancov o stretnutí s architektkou, ktorá nám v minulosti
spracovala celý územný plán aj jeho doplnky zároveň sa stretol aj s pani z odboru bytovej výstavby,
ktorá dala návrh, že môžeme robiť doplnky, no s týmto nič nevyriešime, nakoľko máme veľa domov
mimo územného plánu. Lepším riešením je aktualizovať celý Územný plán plus sa dajú pridať aj nové
lokality, ktoré by sme chceli. Stálo by to do 20 tisíc Eur. Raz ročne sa dá požiadať o 80% preplatenie
z Územného plánu. Aktualizácia je proces na 3 -4 roky. Len rok trvá vybavovanie rôznych vyjadrení .
Je nutné výberové konanie na architekta.
Následne dal starosta priestor poslancom.
Ing. R. Filčák Územný plán môžeme začať riešiť, ale najprv verejnou diskusiou. Uvidíme názor ľudí
čo chcú. Dohodnúť sa ,ktoré lokality chceme meniť a ktoré nie. Dôležité je, aby sme my určovali
lokality. Starosta obce – Áno, my vyberáme a rozhodujeme čo tam chceme dať ktoré lokality sa určia
na výstavbu a potom sa k tom príslušne organizácie vyjadria
Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka súhlasí
s aktualizáciou Územného plánu obce Zlatá Idka.
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržalo sa: 1 (Ing. Filčák)

5. Schválenie návrhu Komunitný plán sociálnych služieb pre obec Zlatá Idka na rok 2020 -2025
V tomto bode starosta obce konštatoval, že poslancom rozposlal návrh a následne dal priestor
poslancom.
Ing.P. Novák sa zaujímal, kto vypracoval tento návrh nakoľko sú v ňom body, ktoré sa nás netýkajú
napr. bod č.2 ohľadom školstva, alebo dohľadu nad nesvojprávnymi občanmi.
Máme tu podľa tohto návrhu poľnohospodárov? Starosta zhotoviteľ vychádzal z registra, môže byť že
je nejaký občan zaregistrovaný.
Ing. R. Filčák musí OZ takýto dokument schváliť? Starosta je to dané zo zákona inak hrozí pokuta.
Má to byť do konca júna odovzdané, ak máte návrhy na zmenu môžeme ich tam dať.
Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje
návrh Komunitný plán sociálnych služieb pre obec Zlatá Idka na rok 2020 -2025 s vyňatím bodu č.2.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 2 (Ing. Filčák, Ing. Novák)

6. Schválenie návrhu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zlatá Idka
V tomto bode starosta dal priestor poslancom OZ a následne bol prednesený návrh uznesenia,
ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zlatá
Idka.
Hlasovanie: Za: 4
Uznesenie bolo prijaté.

Proti: 0

Zdržalo sa:1 (Ing. Filčák)

7. Schválenie návrhu Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Zlatá Idka
V rámci tohto bodu starosta obce dal priestor poslancom.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje návrh Zásady
hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Zlatá Idka.
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržalo sa: 1 (Ing. Filčák)

Uznesenie bolo prijaté.
8. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Zlatá Idka za rok 2019
V tomto bode starosta dal priestor Hlavnému kontrolórovi obce JUDr. S. Pavlíkovej PhD , ktorá
následne informovala OZ so záverom, že všetko prebehlo v súlade so zákonmi s odporúčaním OZ
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Zlatá Idka za rok 2019 výrokom celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Viď príloha
Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Zlatá Idka za rok 2019.
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa:1 (Ing. Novák)
9.Schválenie Záverečného účtu obce Zlatá Idka za rok 2019
V tomto bode starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka
schvaľuje Záverečný účet obce Zlatá Idka za rok 2019.
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržalo sa:1 (Ing. Novák)

10. Prerokovanie žiadostí o kúpu obecných pozemkov pani Timková a pán Guberčík
V rámci tohto bodu starosta poznamenal, že poslancom boli preposlané súdnoznalecké posudky
a nechal priestor na vyjadrenie sa. K parcele č. 1129/1 je prístup len cez parcelu pána Guberčíka,
preto OZ navrhuje cenu určenú súdnym znalcom 11,00 Eur/m2
Následne starosta predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka navrhuje predaj
obidvoch pozemkov naraz a to : parcela č.1129/1 za 11, Eur/m2 a parcela č. 1129/3 za cenu
20, Eur/m2 .
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
11. Oprava miestnych komunikácií
Starosta obce informoval poslancov o riešení oprav miestnych komunikácií vo vybraných lokalitách
Skalka, Vysranka, Rošti, Koncuveske a časť Motuzovca.
Bolo spustené verejné obstarávanie výzva trvá do 29.04.2020 do ktorého sa môžu zapojiť stavebné
firmy.
Ing. D. Molnár termín odovzdania komunikácii? Starosta termín ukončenia prác je k 30. 06. 2020.

12.Rôzne
Starosta obce preposlal poslancom ponuku od firmy Kosit na zakúpenie kompostérov značky
THERMOSTAR v objeme 750 litrov pre obyvateľov obce by boli zadarmo, cca 100 ks obec by ich
zaplatila v 60- mesačných splátkach vo výške 175,0 Eur na mesiac. Platilo by sa z toho čo by sa
ušetrilo na vývoze komunálneho odpadu, čim by obec vyriešia zber biologického odpadu , ktorý bude
povinný od roku 2022, druhým riešením je prepočítanie biologicky rozložiteľného odpadu na
obyvateľa a platením Kositu v paušálnych platbách. Poznamenal, že niektorí občania majú záujem
o kompostéry.
R. Filčák a P. Novák sa vyjadrili, aby sa kompostéry riešili v roku 2022 kedy príde zákon o odpadoch
do platností.
S. Rusnáková sa informovala, kde má dávať použitý olej z kuchyne. Starosta odpovedal zber oleja
v obci máme na obecnom úrade je nádoba.
Upozornila ,aby sa nastavila kamera v Koncuveskom, aby zabrala park.
Starosta ohľadom cintorína obec dala splanírovať a treba nájsť riešenie hrobových miest.

13.Diskusia
Bc. L. Molnár žiada ,aby obec upozornila majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu psov na
verejnom priestranstve.
14.Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19,30 hod.

Vyhotovila: Martina Idésová

Overovatelia: Ing. Roland Filčák
Ing. Dávid Molnár

