Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka
ZÁPISNICA
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v mimoriadnom termíne
dňa 18. septembra 2020 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka 159, sála KD.
Prítomní poslanci OZ: Ing. Peter Novák, Slávka Rusnáková, Bc. Lukáš Molnár,
Neprítomní poslanci : Ing. Dávid Molnár , Ing. Roland Filčák - ospravedlnení
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 Bc. Lukáša Molnára.
Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Martinu
Idésovú a overovateľov zápisnice Slávku Rusnákovú a Bc. Lukáša Molnára.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.
2. Schválenie programu rokovania
V rámci tohto bodu programu starosta obce dal priestor poslancom a následne bol prednesený
návrh uznesenia, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje program rokovania OZ v pôvodnom znení .
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

3. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta obce informoval o prijatých uzneseniach, a to od č.26 do č. 34 ktoré boli
starostom podpísané ,štandardným spôsobom zverejnené a nadobudli platnosť a účinnosť.
Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka berie na
vedomie informáciu o plnení prijatých uznesení, OZ obce Zlatá Idka starostom obce.
Hlasovanie: Za: 3
Uznesenie bolo prijaté.

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

4. Schválenie predaja obecných pozemkov pánovi Guberčíkovi
V rámci tohto bodu starosta dal priestor poslancom na vyjadrenie sa k tomuto bodu a následne
predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje predaj pánovi Guberčíkovi
parcela registra C č.1129/1 vo výmere 621m2 za cenu 6 831,Eur a parcela registra C č.1129/3 186m2
za cenu 3 720-,Eur.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

5. Schválenie zámeru predaja obecného pozemku pánovi Ing. Pecuchovi
V tomto bode starosta obce dal priestor poslancom na vyjadrenie, predložil súdnoznalecký posudok
a následne predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje zámer predaja
pánovi Ing. Pecuchovi parcelu registra C č.214 vo výmere 64 m2 za cenu 256,- Eur.
Hlasovanie: Za: 3 Proti: 0

Zdržalo sa: 0

6. Schválenie návrhu VZN zabezpečenie verejného poriadku v obci
V tomto bode starosta dal priestor poslancom OZ na pripomienky, prípadne doplnenie. prítomní
poslanci nemali žiadne pripomienky.
Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje návrh VZN
zabezpečenie verejného poriadku v obci.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

7. Schválenie návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode na území obce
V rámci tohto bodu starosta obce dal priestor poslancom k vyjadreniu sa. prítomní poslanci nemali
žiadne pripomienky.
a následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje návrh VZN
o pravidlách času predaja v obchode na území obce Zlatá Idka.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

8. Schválenie návrhu VZN o organizovaní miestneho referenda v obci
V tomto bode starosta dal priestor poslancom k vyjadreniu sa . prítomní poslanci nemali žiadne
pripomienky.
a následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje návrh VZN
o organizovaní miestneho referenda v obci.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

9. Schválenie návrhu VZN o pravidlách udržiavania čistoty v obci
V tomto bode starosta obce dal priestor poslancom k vyjadreniu sa. Poslanec Ing. Peter Novák sa
informoval či budú k dispozícii vrecká na exkrementy pre psíčkárov z mesta , aby to vedeli po sebe
pozbierať.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje návrh VZN o
pravidlách udržiavania čistoty v obci.

Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

10. Informácia o zmenách pri zbere komunálneho odpadu v obci od roku 2021
V tomto bode starosta obce oboznámil OZ o ponuke z Kositu pri vývoze komunálneho odpadu. Jedná
sa o zber odpadu formou váženia každej kuka nádoby , ktorá sa označí čipom. Kosit zakúpil auta
s vážením. Tak bude presný prehľad o množstve odpadu. V tomto systéme sa účtuje a úkon
vysypania nádoby je 0,15 Eur na jednu nádobu. Pri uzatvorení zmluvy na 5 rokov nám Kosit zabezpečí
čipy bezplatne aj montovanie. Za tie isté ceny ako doteraz. Je tam ponuka aj na kompostéry a to 70,Eur /ks. Na 5 rokov bolo by to na splátky a neskôr nemusí obec riešiť tzv. pomyje. Jedná sa
o kompostéry s certifikátom. Druhá alternatíva je, že sa odváži auto pred vstupom do obce a potom
pri výstupe z obce.
11. Rôzne
V tomto bode dal starosta obce slovo prítomným manželom Nagyovým. Pani Nagyová prečítala
návrh právnika, ktorý pripravil vo veci nesúladu skutkového a právneho stavu pozemku parcely
č.22/1 na LV č. 497. Jedná sa o časť pozemku vo vlastníctve manželov Nagyových, do ktorého
zasahuje miestna obecná komunikácia. 1.návrh: zámena pozemkov a to : cca 10m2, ktoré zasahujú
do cesty za časť obecného pozemku parcely č.23 vo výmere 30m2 . Manželia majú záujem
o odkúpenie ďalších 50m2 za celkovú sumu 250,-eur z parcely č.23. Cenu považujú za adekvátnu.
Poslankyňa S- Rusnáková navrhla alternatívu a to odkúpenie spomínaných 10m2 za 5 Eur/m2 od
manželov Nagyových. Na čo pani Nagyová odpovedala, že je tu taká možnosť, ale za trhovú cenu.
S. Rusnáková -Prečo by obec mala predať za 5,Eur/m2 a odkúpiť za trhovú cenu. Pán Nagy- je to len
návrh. Jedným z dôvodom, prečo chcú odkúpiť pozemok je ten, že okolie pozemku udržiava kosením
Nie je to kosené, VPP pracovníci pokosia okolo bránky. Využívajú tento pozemok na kompost
a uloženie dreva. Rád by sa dohodol s obcou ,aby boli obe strany spokojné. Pani Nagyová
poznamenala, že má ešte dve možnosti, môže dať odstrániť stavbu (cestu) zo svojho pozemku , alebo
obci bude prenajímať svoju časť pozemku.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka berie na vedomie návrh
manželov Nagyových.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Starosta obce: - informoval OZ o vyriešení vody v šatňách na ihrisku, všetko funguje, vody je
dostatok.

-poďakoval Richardovi Matisovi a hasičom DHZ za pomoc pri vypratávaní Požiarnej
zbrojnice. Obec dostala od pána Greifa biliardový stôl a posilňovacie stroje, ktoré sa
umiestnili v miestnosti vedľa zbrojnice.

- ohľadom kanalizácie v obci dnes bol projektový manažér z Vodární, prešli sme úseky,
kde kanalizácia nie je , aby sa určila približná cena za spracovanie projektovej
dokumentácie na kanalizácie v časti Valal, Skalka, Vieske a Hutné. Na okrese životného prostredia
v tom nevidia problém nakoľko sme v ochrannom pásme vodného zdroja.
Na druhý rok by mali byť vyhlásené výzvy na dobudovanie kanalizácie.
Starostu oslovil aj pán Kašťák ohľadom zástavky v Koncuveskom, ktorej časť je postavená
na jeho pozemku a trvá na odstránení zástavky z jeho pozemku. Poznamenal, že len
zveľadil obecný pozemok, ktorý využíva na vjazd k svojmu domu.
Ing. P.Novák – sa informoval ohľadom plotu pána Mareka Valka. Starosta oboznámil OZ , že sa
pánom Valkom osobne rozprával, pán Valko sa vyjadril, že sa poradí so svojím
právnikom ako ďalej postupovať.
- sa informoval, ohľadom externého účtovníctva, čo obec k tomu viedlo. Kto to robil
doteraz účtovníctvo .Bolo by dobre, keby verejné obstarávanie bolo dostupné na
internete. Vybraná bola firma Benro( poznamenal že ide asi o preklep na názve
firmy), kde je konateľkou je Ing. Romanovová.
Mal otázku aj na kontrolórku obce JUDr. Pavlíkovú ohľadom § 50 komisia na verejné obstarávanie o
komisiách
JUDr. Pavlíková komisia na verejné obstarávanie nie je, komisie sa ustanovujú na začiatku volebného
obdobia pri prvom zasadnutí. Ak nie sú ustanovené komisie rozhoduje štatutár. Nie je povinnosť
ustanoviť komisie. Zo zákona musí osloviť 3 firmy na verejné obstarávanie.
Starosta bolo zverejnené výberové konanie na účtovníčku, neprihlásil sa nikto, v máji keď ochorela
p.Martinčková sme prijali p. Idésovú na pozíciu všeobecného referenta . Pozícia upratovačky sa jej
zrušila. Pani Martinčková mala záujem robiť účtovníctvo na dohodu. Nakoľko pani Martinčková
zomrela, bolo nutné riešiť účtovníctvo. Preto obec zadala verejné obstarávanie na externé
účtovníctvo , prihlásili sa 3 firmy, všetko bolo zverejnené. Vyhrala firma Benaro. starosta potvrdil, že
samostatne konajúcou konateľkou je Ing. Romanovova a je spoločníkom bez príjmu a bez práva
rozhodovania. Zisťoval si u právnika, on nemôže obmedziť konateľku , aby sa prihlásila do súťaže.
Vyhrala transparentne , ponuky otváral pred referentkou Idésovou. Všetky zmluvy na verejné
obstarávanie máme na UVO zverejnené.
Bc.Lukáš Molnár- poznamenal, že už treba uzavrieť plot na cintoríne. Starosta informoval, že pán
Spišiak nevie zohnať bagristu ,aby mohol odviesť prebytočnú hlinu. Je nutné kúpiť 2 stĺpiky nakoľko
ich niekto ukradol.
11. Diskusia
12.Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19,30 hod.

Vyhotovila: Martina Idésová

Overovatelia: Slávka Rusnáková
Bc. Lukáš Molnár

