
                                                         Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e 

z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 17.09.2021 

                                                                                                                  číslo: 26/2021 

 

 

Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

Schvaľuje 

za zapisovateľa zápisnice Martinu Idesovú   a za overovateľov zápisnice Ing. Dávida Molnára 

a Lukáša Molnára 

                                                                                                             

                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                               Roman Beličák 

                                                                                                                starosta obce 

 

                                                                                                                Podpísal dňa : 18.09.2021 

 

 

Vyvesené  dňa: 18.09.2021 

Zvesené dňa:                                                                                                           

 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e 

z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 17.09.2021 

                                                                                                                 číslo: 27/2021 

 

 

Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

Schvaľuje 

program V. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka v pôvodnom znení  

                                                                                                             

                                                                                                                   

 

                                                                                                               Roman Beličák 

                                                                                                                starosta obce 

 

                                                                                                                Podpísal dňa: 18.09.2021 

 

 

 

Vyvesené  dňa: 18.09.2021  

Zvesené dňa:                                                                                                           

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e 

z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 17.09.2021 

                                                                                                                 číslo: 28/2021 

 

 

Kontrola plnenia uznesení od č. 19-25 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

berie na vedomie 

informáciu o plnení prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka starostom 

obce. 

 

                                                                                                                

    

 

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                starosta obce 

 

                                                                                                                Podpísal dňa: 18.09.2021  

 

Vyvesené  dňa: 18.09.2021 

Zvesené dňa:                                                                                                           

 

 

 



 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 17.09.2021 

                                                                                                                  číslo: 29/2021 

 

Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Schvaľuje  

úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2021  

 

 

 

. 

                                                                                                             

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                Starosta  obce 

Vyvesené  dňa:  18.09.2021 

Zvesené dňa:                                                                                                       

                                                                                                             Podpísal dňa: 18.09.2021 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         

 

 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z  V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 17.09.2021 

                                                                                                                  číslo: 30/2021 

 

 

                                Schválenie nájomnej zmluvy pre p. Žabeckého za účelom zriadenia 

vodovodnej prípojky na obecnej parcele  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Schvaľuje 

nájomnú zmluvu pre p. Žabeckého  za účelom zriadenia vodovodnej prípojky na obecnej 

parcele  

. 

                                                                                                             

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                Starosta  obce 

Vyvesené  dňa:  18.09.2021 

Zvesené dňa:                                                                                       Podpísal dňa 18.09.2021             

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z  V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 17.09.2021 

                                                                                                                  číslo: 31/2021 

 

 

 

                            Schválenie žiadosti na zmennú územného plánu na vlastné náklady od p. 

Hrechu na parcelu č. 3562/6, LV 1009  v k. ú. Zlatá Idka 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

schvaľuje 

žiadosti p. Hrehu  na zmennú územného plánu na vlastné náklady, na parcelu č. 3562/6, LV 

1009 v k. ú. Zlatá Idka 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                Starosta  obce 

Vyvesené  dňa:  18.09.2021 

Zvesené dňa:                                                                                       Podpísal dňa 18.09.2021            

 

              

 

 

 



 

 

 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z  V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 17.09.2021 

                                                                                                                  číslo: 32/2021 

 

 

            Schválenie návrhu žiadosti p. Olaha na odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 

352, LV 572 v k. ú. Zlatá Idka 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

schvaľuje 

návrh žiadosti p. Olaha na odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 352, LV 572 v k. ú. 

Zlatá Idka za podmienok, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s kúpou pozemku, 

geometrický plán, súdnoznalecky posudok a trhovú cenu za pozemok.  

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                Starosta  obce 

Vyvesené  dňa:  18.09.2021  

Zvesené dňa:                                                                                     Podpísal  18.09.2021 

 

 



 

 

 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z  V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 17.09.2021 

                                                                                                                  číslo: 33/2021 

 

 

            Schválenie návrhu žiadosti p. Rusnákovej na prenájom časti obecného pozemku par. č. 

352, LV 572 v k. ú. Zlatá Idka 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

schvaľuje 

 návrh žiadosti  p. Rusnákovej na prenájom  časti obecného pozemku parc. č. 936/1, LV 572 

v k. ú. Zlatá Idka za podmienok, že nájomca uhradí všetky náklady spojené s nájmom 

pozemku, geometrický plán.  

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                Starosta  obce 

Vyvesené  dňa:  18.09.2021  

Zvesené dňa:                                                                                     Podpísal  18.09.2021 

 

 



 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z  V. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 17.09.2021 

                                                                                                                  číslo: 34/2021 

 

 

            Informácia ku rozšíreniu kanalizácii v obci 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Berie na vedomie  

 Správu k rozšíreniu kanalizácii v obci. Bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie a teraz 

sa kreslia projekty pre stavebné povolenie. 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                Starosta  obce 

Vyvesené  dňa:  18.09.2021  

Zvesené dňa:                                                                                     Podpísal  18.09.2021 

 


