
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

ZÁPISNICA 

Z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v riadnom termíne  

dňa 21. mája 2021 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 

Prítomná kontrolórka obce: JUDr. Svetlana Pavlíková PhD. 

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. Petra Nováka a  Bc. Lukáša Molnára. 

Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Martinu 

Idésovú a overovateľov zápisnice Ing. Petra Rusnáka  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, všetky 5 uznesenia boli starostom 

podpísané ,štandardným spôsobom zverejnené a nadobudli platnosť a účinnosť.  

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

o plnení prijatých uznesení, OZ obce Zlatá Idka starostom obce. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 



 

4. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2021  

V rámci tohto bodu starosta oboznámil poslancov OZ o poslednej platbe úrokov dal priestor 

poslancom na vyjadrenie sa k tomuto bodu a následne predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ 

obce Zlatá Idka schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2021. 

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

 

5. Schválenie VZN obce Zlatá Idka o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce  

V tomto bode starosta obce  dal priestor poslancom na vyjadrenie sa k tomuto bodu a následne 

predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje VZN obce Zlatá Idka o zneškodňovaní obsahu 

žúmp. 

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

 

6. Schválenie VZN obce Zlatá Idka o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách obce. 

Starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje VZN obce Zlatá Idka o vyhradení 

miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

obce. 

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

7. Schválenie VZN obce Zlatá Idka o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce 

 Starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje VZN obce Zlatá Idka o  spôsobe 

náhradného zásobovania vodou na území obce. 

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

 

 

8. Schválenie VZN obce Zlatá Idka o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území 

obce 

Starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje VZN obce Zlatá Idka o spôsobe 

náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce. 

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

 

9. Schválenie Zmluvy s VSD distribučná a.s. 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ ohľadom prekládky trafa  a el. vedenia v zemi v časti 

Koncuveske všetky budú situované na súkromnom pozemku dotknutých parciel a následne  

 



predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje zmluvu s VSD distribučná a.s. 

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

10. Informácia k územnému konaniu ,kanalizácia v obci 

Starosta obce oboznámil s konaním ohľadom rozšírenia kanalizácie v obci. Obec má vyjadrenia  

dotknutých inštitúcií.  Čaká sa ešte na vyjadrenie dvoch majiteľov pozemkov. Od budúceho týždňa sa 

bude riešiť  územné konanie. Poslanec Ing. Peter Novák sa informoval,  či sa s kanalizáciou počíta aj 

v územnom pláne obce. 

 Následne starosta predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ berie na vedomie informácie 

k územnému konaniu kanalizácie v obci. 

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

 

11. Mapa Cintorína 

V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov o digitalizácii miestneho cintorína. 

 OZ berie na vedomie informácie ohľadom digitalizácie  cintorína. 

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

12. Oplotenie park Huta a Koncuveské  

V tomto bode starosta obce informoval OZ  o revíziách detských ihrísk v obci a o cenových ponukách 

na realizáciu oplotenia . Ohľadom oplotenia parkov v Hute a v Koncuveskom starosta oboznámil 

poslancov s ponukami firiem, navrhol najlacnejšiu ponuku firmy VŠETKO O PLOTOCH, Košice. 

OZ súhlasí s výberom najlacnejšej ponuky firmy  VŠETKO O PLOTOCH ,Košice. 

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

13. Rôzne 

V tomto bode nebol žiadny podnet. 

14. Diskusia 

Poslanec Ing. Peter Novák navrhol, či by nebolo lepšie kosenie riešiť s nejakou firmou, ktorá by 

pokosila za 2-3 dni. 

12.Záver 

Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19,05 hod. 

 

Vyhotovila: Martina Idésová                                     Overovatelia:  Ing. Peter Novák                             

                                                                                                                   Bc. Lukáš Molnár 

 

 


