
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

ZÁPISNICA 

Z  VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v mimoriadnom 

termíne  

dňa 16.12.2020 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka 159. 

Prítomní poslanci OZ:  Ing. Peter Novák,  Slávka Rusnáková,   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  Slávku Rusnákovú ako overovateľov 

zápisnice navrhol   

Ing. Petra Nováka a Ing. Rolanda Fillčáka 

Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa 

Slavku Rusnákovú  a overovateľov zápisnice  Ing. Petra Nováka a Ing. Rolanda Filčáka. 

 

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   

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, ktoré boli štandardným 

spôsobom zverejnené a nadobudli platnosť a účinnosť.  



Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

berie na vedomie informácie o plnení uznesení, ktoré uznesenia od č. 45 do č. 60 nadobudli 

svoju právoplatnosť.   

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

4.  Schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2020 

V rámci tohto bodu starosta  dal priestor poslancom na vyjadrenie sa k tomuto bodu  

 následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje 

úpravu rozpočtu obce na rok 2020 

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

 

 

5. Schválenie dotácie pre DHZ na rok 2021 vo výške 3000 € 

V tomto bode starosta obce dal priestor poslancom na vyjadrenie  

 následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje 

dotáciu pre DHZ Zlatá Idka na rok 2021 vo výške 3000 € 

 

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

 

6. Schválenie dotácie pre TJ Pokrok na rok 2021 vo výške 4000 € 

V tomto bode starosta dal priestor poslancom OZ  

následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje 

dotáciu pre TJ POKROK  Zlatá Idka na rok 2021 vo výške 4 000 € 

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

Uznesenie bolo prijaté.  

 

7. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku p. č. 352 pánovi Oláhovi 



V rámci tohto bodu starosta obce dal priestor poslancom k vyjadreniu sa k ponuke od Pána 

Oláha 

p. Rusnáková: daní pozemok by bol lepši pre rodinu Človečkových  

Starosta: pán Oláh ma oboznámil, že chce odkúpiť aj časť pozemku rodiny Človečkových  

a kúpou obecného pozemku by si zarovnal  a zväčšil pozemok, obec počká na dohodu medzi 

pánom Olahom a rod. Človečkových  a následne k tomuto zaujme postoj. 

 Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka berie na vedomie 

ponuku od pána Olaha 

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

 

  

8. Schválenie  VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska  v obci 

V tomto bode starosta dal priestor poslancom OZ  

následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje  

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci 

 

  

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

 

 

9. Schválenie VZN  o ochrannom pásme pohrebiska v obci  

V tomto bode starosta dal priestor poslancom OZ  

Starosta: Ochranné pásmo cintorína sa zmenší na 30 metrov  

 následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje  

VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci 

 

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

 

 

10. Schválenie rozpočtu pre obec na rok 2021 

 V rámci tohto bodu starosta  dal priestor poslancom na vyjadrenie sa k tomuto bodu 



 následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje 

rozpočet pre obec Zlatá Idka na rok 2021 

11. Schválenie Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice 

 V rámci tohto bodu starosta  dal priestor poslancom na vyjadrenie sa k tomuto bodu  

 následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje 

memorandum o spolupráci s mestom Košice 

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

 

 

12. Prerokovanie žiadosti o zriadenie vecného bremena na parcele p. č. 859, 864, 1193, 

1195 

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

p. Filčák: prečo si elektrické siete nadajú na vlastné parcely   

Starosta:  k prekládke elektrických sieti  si treba sadnúť pozvať na stretnutie všetky osoby, 

ktorých sa prekládka týka. 

p. Rusnáková: som za stretnutie by som privítala  

Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka berie na vedomie 

žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcele p. č. 859, 864,1193, 1195 

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

 

13. Schválenie odmeny OZ za rok 2020 pre každého poslanca vo výške 400 € brutto. 

 V rámci tohto bodu starosta  dal priestor poslancom na vyjadrenie sa k tomuto bodu 

p. Novák: navrhuje zvýšiť odmenu pre poslanca OZ za rok 2020 

P. Filčák: ja som spokojní s tým čo máme 

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

pre každého poslanca vo výške 400 € brutto za rok 2020 

 

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

14. Schválenie odmeny starostovi obce za rok 2020 vo výške 400 € brutto 

 V rámci tohto bodu starosta  dal priestor poslancom na vyjadrenie sa k tomuto bodu 



 následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje 

odmenu starostovi obce za rok 2020 vo výške 400 € brutto 

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

15.Rôzne  

Starosta informoval: 

-Požiadal o dotáciu  na nákup  200 ks komposterov z Envirofondu vo výške 13 269,- €, 

obecné zdroje na dofinancovanie  698,- € 

-Spoločnosť KOSIT bude  čipovať KUKA nádoby na prelome mesiacov január- február, v roku 

2021  

-Na obecných účtoch je cca 66 000 € 

-Pre dôchodcov objednal v spoločnosti DITA koláče a porosil poslancov či mu ich pomôžu 

rozniesť v stredu dopoludnia. 

- Treba vytvoriť  Inventarizačnú komisiu a vykonať inventúru majetku obce Zlatá Idka, ktorú 

je potrebné vykonať raz za štyri roky. 

Poveruje Ing. Petra Nováka, Ing. Dávida Molnára, Bc. Lukáša Molnára a Martinu Idesovú, 

vykonať inventúru majetku obce Zlatá Idka  v mesiaci január v roku 2021. 

16. Diskusia  

17. Záver 

 

18,45  hod. starosta poďakoval poslancom za účasť na OZ a ukončil schôdzu. 

 

 

 

Vyhotovila: Slávka Rusnáková                                     Overovatelia:  Ing. Peter Novák                             

                                                                                                                    Ing. Roland Filčák 

 

 


