Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka
ZÁPISNICA
Zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v mimoriadnom termíne
dňa 24. júna 2021 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka 159, sála KD.
Prítomní poslanci OZ: Ing. Peter Novák, Slávka Rusnáková, Ing. Dávid Molnár,
Neprítomní poslanci : Ing. Roland Filčák -ospravedlnení, Bc. Lukáš Molnár - 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:
Slávku Rusnákovú, Ing. Dávida Molnára
Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Martinu
Idésovú a overovateľov zápisnice Slávku Rusnákovú, Ing. Dávida 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 od č. 6 až 18, všetky 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
Uznesenie bolo prijaté.

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

4. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020
V rámci tohto bodu starosta obce dal priestor Hlavnej kontrolórke obce JUDr. Svetlane Pavlíkovej,
ktorá predniesla svoje stanovisko. Na záver skonštatovala, že záverečný účet je v súlade s príslušnými
ustanoveniami a spĺňa všetky náležitostí. Odporúča prerokovanie záverečného účtu bez výhrad.
Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ berie na vedomie odborné
stanovisko kontrolórky obce JUDr. Svetlany Pavlíkovej
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

5. Schválenie Záverečného účtu obce Zlatá Idka
V tomto bode starosta obce dal priestor poslancom na vyjadrenie sa k tomuto bodu a následne
predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje Záverečný účet obce Zlatá Idka za rok 2020.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

6. Schválenie návrhu žiadosti p.Oláha na kúpu obecného pozemku
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou pána Oláha na odkúpenie pozemku . Pán Oláh
dá na svoje náklady vyhotoviť geometrický plán s tým, že časť pozemku, ktorá je využívaná ako
prístupová cesta sa ponechá obci ,oddelí sa od pozemku a ostatný pozemok bude na predaj.
Poslanec Ing. Dávid Molnár poznamenal, že ak návrh žiadosti ostane v tomto znení ako im bol
doručený , nesúhlasí s predajom pozemku. Odporúča inak formulovať žiadosť na odkúpenie
pozemku.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ berie na vedomie žiadosť pána Oláha na
kúpu pozemku parcely registra C č.352 v katastrálnom území Zlatá Idka
Hlasovanie: Za:3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

7. Schválenie žiadosti p. Rusnákovej Timey na kúpu obecného pozemku
Starosta obce dal priestor poslancom na vyjadrenie sa k tomuto bodu. Nakoľko ide o parcelu
s prístupovou cestou k domom sa poslanci zhodli na prenájme časti pozemku.
Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ nesúhlasí s predajom časti
pozemku parcely registra C č. 936/1 v katastrálnom území Zlatá Idka pani Timey Rusnákovej
a navrhuje prenájom pozemku.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

8. Rôzne
Starosta obce informoval



o zrušení pripravovaného Dňa obce a to z viacerých dôvodov ( testovanie zúčastnených,
zoznam účastníkov, zákaz varenia guľáša ).
ohľadom oplotenia parku - práce majú začať od pondelka výška oplotenia bude 1,2 metra.






že dnes začala oprava zástavky v časti Valal a Hutá
územné konanie ohľadom kanalizácie začalo je zverejnené Verejnou vyhláškou.
ihrisko altánky máme schválené s prácou sa začne v polovici júla
ohľadom Banského múzea, prebehla kontrola z Pôdohospodárskej platobnej agentúry do 7.
dni ma byť záverečná hodnotiaca správa.

9. Diskusia
Poslanec Ing. D. Molnár sa informoval aké sú podmienky a možnosti umiestnenia bazéna na ihrisku
z dôvodu zachytávania vody na polievanie trávnika.
10. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18,55 hod.

Vyhotovila: Martina Idésová

Overovatelia: Slávkav Rusnáková,
Ing. Dávid Molnár

