
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

Zápisnica 

z I. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného 

v mimoriadnom termíne dňa 19. februára 2021 o 18.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu 

Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, sála KD 

 

Prítomný poslanci OZ:  Ing. Dávid Molnár, Ing. Roland Filčák, Slávka Rusnáková, Ing. Peter 

Novák,  

Ďalší prítomný: Podľa prezenčnej listiny 

 

Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Roman Beličák, ktorý privítal 
poslancov OZ. Konštatoval uznášaniaschopnosť OZ a predniesol návrh programu rokovania 
v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie 
 

1.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľa navrhol starosta Ing. Dávida Molnára a ako overovateľov zápisnice navrhol  
 
Hlasovanie:  Za: 4 (všetci prítomní poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

2.   Schválenie programu rokovania 

V rámci tohto bodu starosta obce predniesol návrh programu v súlade s pozvánkou na toto 

zasadnutie. 

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva v pôvodnom znení 

 

Hlasovanie:  Za: 4 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

3.   Kontrola plnenia uznesení.  



V rámci tohto bodu starosta informoval o prijatých uzneseniach na zasadnutí zo dňa 16.12. 

2020 , 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. 61 – 74 nadobudli svoju právoplatnosť. 

 

Hlasovanie:  Za: 4 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

4.   Územný plán obce - aktualizácia 

Starosta obce informoval poslancov OZ, s aktuálnym územným plánom obce spolu 

s doplnkami. Informoval o predložených žiadostiach o doplnenie územného plánu obce. 

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

obstarávanie a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od 

uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

Hlasovanie:  Za: 4 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

5.  Rôzne  

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, s invetarizáciou majetku obce, ktorá bola vykonaná 

dňa  29. 01 .2021, pričom počas  tejto invetarizácie navrhli prítomní poslanci vyradiť hmotný 

hnuteľný majetok obce z inventáru obce, ktorý bol už zastaraný alebo zničený. Jednalo sa 

konkrétne o elektrické ohrievače, sedacie súpravy, požiarny hydrant a miešačku. 

 Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyradením 

uvedených položiek z inventáru obce.  

 

Hlasovanie:  Za: 4 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

6. Diskusia 

Nikto z prítomných nemal žiadne návrhy do diskusie 

 

7. Záver 

Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18.45 hod. 

 

Vyhotovil:          Ing. Dávid Molnár 

Overovatelia:    Slávka Rusnáková 

                             Ing. Roland Filčák   

                            

 


