
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e 

z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 18.06.2020 

                                                                                                                  číslo: 35/2020 

 

 

Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

Schvaľuje 

za zapisovateľa zápisnice Martinu  Idesovú  a za overovateľov zápisnice Bc. Lukáša Molnára 

a Slávku Rusnákovú 

                                                                                                             

                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                               Roman Beličák 

                                                                                                                starosta obce 

 

                                                                                                                Podpísal dňa : 22.09.2020 

 

 

Vyvesené  dňa: 22.09.2020 

Zvesené dňa:                                                                                                           

 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e 

z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 18.09.2020 

                                                                                                                 číslo: 36/2020 

 

 

Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

Schvaľuje 

program V. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka v pôvodnom znení  

                                                                                                             

                                                                                                                   

 

                                                                                                               Roman Beličák 

                                                                                                                starosta obce 

 

                                                                                                                Podpísal dňa :22.09.2020 

 

 

 

Vyvesené  dňa: 22.09. 2020 

Zvesené dňa:                                                                                                           

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e 

z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 18.09.2020 

                                                                                                                 číslo: 37/2020 

 

 

Kontrola plnenia uznesení od č. 26-34 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

berie na vedomie 

informáciu o plnení prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka starostom 

obce. 

 

                                                                                                                

    

 

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                starosta obce 

 

                                                                                                                Podpísal dňa : 22.09.2020 

 

Vyvesené  dňa: 22.09.2020 

Zvesené dňa:                                                                                                           

 

 

 



 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z . V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 18.09.2020 

                                                                                                                  číslo: 38/2020 

 

                Schválenie predaja pozemku p. č.  C 1129/1 a 1129/3, LV 572 v k. ú Zlatá Idka 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Schvaľuje 

Podľa § 9a ods. 8 písmeno e)zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj obecného majetku pozostávajúci z parciel  C KN p. č.  1129/1, LV 572  o výmere 621 m2 , druh 

pozemku (záhrada) v k. ú. Zlatá Idka, výška kúpnej ceny: 11,- eur/m2 , suma 6 6831,- eur za celu 

parcela p. č. 1129/1.  Parcelu C KN  p. č.   1129/3, LV 572 o výmere 186 m2, druh pozemku 

(záhrada) v k. ú. Zlatá Idka výška kúpnej ceny 20,- eur/m2, suma 3720,- eur za celu parcelu p. 

č. 1129/3 pánovi Danielovi Guberčikovi , bytom Bernolákova 779/8 Košice, 040 11 Košice a to 

z dôvodu osobitného zreteľa. Výška kúpnej ceny za parcely spolu je 10 551,- eur s DPH. 

  
- Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné pozemky bezprostredne priliehajú k nehnuteľnosti 
vo vlastníctve kupujúceho.  

- Obec Zlatá Idka dané pozemky nevyužíva a neplánuje ich ani využiť .  

- Prístup na parcelu p. č. 1129/1 je len, z parcely kupujúceho .  

 

 Uznesenie bolo prijaté    3/5 väčšinou všetkých hlasov. 

 Hlasovanie:    Za: 3                         Proti:  0                    Zdržalo: 0 

                                                                                                             

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                Starosta  obce 

Vyvesené  dňa: 23.09.2020 

Zvesené dňa:                                                                                                           

                                                                                                             Podpísal dňa: 22.09.2020 

                                                  



                                            Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

 

U z n e s e n i e  

z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 18.09.2020 

                                                                                                                 číslo: 39/2020 

 

 

 

                           schválenie zámeru predaja obecného pozemku C  p. č. 210 v k. ú. Zlatá Idka 

pánovi Ing. Otovi Pecuchovi.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

schvaľuje  

                           zámer predaja obecného pozemku C  p. č. 210 v k. ú. Zlatá Idka pánovi Ing. 

Otovi Pecuchovi 

.   

 

 

 

                                                                                                                  Roman Beličák 

                                                                                                                  starosta obce 

                                                                                                         

                                                                                                                  Podpísal dňa: 22.09.2020 

 

Vyvesené  dňa: 22.09.2020 

Zvesené dňa:                                                                                                           

 

 



 

                                                   Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

U z n e s e n i e  

z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 18.09..2020 

                                                                                                                 číslo: 40/2020 

     

 

 

schválenie návrhu VZN  o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené 

z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Schvaľuje 

 návrh VZN  o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu 

zabezpečenia verejného poriadku v obci 

 

 

                                                                          

 

 

                                                                                                                    Roman Beličák                                                                                                                                      

                                                                                                                    starosta obce 

 

                                                                                                                  Podpísal dňa: 22.09.2020 

 

Vyvesené  dňa: 22.09.2020 

Zvesené dňa:                                                                                                           

 

 



 

                                               Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e  

    z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 18.09..2020 

                                                                                                                     číslo: 41/2020 

 

 

 

schválenie návrhu VZN  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Schvaľuje 

návrh VZN  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

 

 

 

                                                                                                                   Roman Beličák 

                                                                                                                   starosta obce 

                                                                                                                     

                                                                                                                  Podpísal dňa: 22.09.2020 

 Vyvesené  dňa: 22.09.2020 

 Zvesené dňa:                                                                                                           

                                                                                                                   

 

 

 

 

 



 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e  

    z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 18.09.2020 

                                                                                                                     číslo: 42/2020 

 

 

 

schválenie návrhu VZN o podrobnostiach o organizovaní miestneho referenda v obci 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Schvaľuje 

návrh VZN o podrobnostiach o organizovaní miestneho referenda v obci 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Roman Beličák 

                                                                                                                   starosta obce 

                                                                                                                     

                                                                                                                  Podpísal dňa: 22.09.2020 

 Vyvesené  dňa: 22.09.2020 

 Zvesené dňa:                                                                                                           

                                                                                                                   

 

 



 

 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e  

    z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 18.092020 

                                                                                                                     číslo: 43/2020 

 

 

 

schválenie návrhu VZN o pravidlách udržiavania čistoty v obci 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Schvaľuje 

návrh VZN o pravidlách udržiavania čistoty v obci 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Roman Beličák 

                                                                                                                  starosta obce 

                                                                                                                     

                                                                                                                  Podpísal dňa: 22.09.2020 

 Vyvesené  dňa: 22.09.2020 

 Zvesené dňa:                                                                                                           

 

 

 



 

 

 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e  

    z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 18.092020 

                                                                                                                     číslo: 44/2020 

 

 

 

 ponuka od manželov Nagyovcov 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Berie na vedomie 

Ponuku  od manželov Nagyovcov 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Roman Beličák 

                                                                                                                  starosta obce 

                                                                                                                     

                                                                                                                  Podpísal dňa: 22.09.2020 

 Vyvesené  dňa: 22.09.2020 

 Zvesené dňa:                                                                                                           

 

 


