
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

ZÁPISNICA 

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

Dňa 17. septembra 2021 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka 159, sála KD. 

Prítomní poslanci OZ:   Slávka Rusnáková, Ing. Dávid Molnár, Bc. Lukáš Molnár 

Neprítomní poslanci : Ing. Roland Filčák -, :  Ing. Peter Novák,   -  ospravedlnení 

Kontrolórka obce: JUDr. Svetlana Pavlíková PhD.- ospravedlnená 

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, Ing. Dávida  Molnára 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 od č. 19 po č.25 , 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   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 



 

4. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2021 

Starosta obce predložil poslancom úpravu rozpočtu  č. 2/2021 a dal priestor poslancom na  

vyjadrenie sa k úprave rozpočtu. 

Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje návrh na úpravu 

rozpočtu obce Zlatá Idka na rok2021 

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

 

5. Schválenie dodatku k zmluve 

V tomto bode starosta obce  oboznámil poslancov OZ ohľadom zmluvy „Úprava šatne „dal priestor 

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

 OZ schvaľuje dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 0412019 stavebné úpravy šatne a zázemie ihriska 

Jedná sa o zmenu ceny a obsahu prác a to z dôvodu nepredvídaných, neočakávaných stavebných 

prác a zvýšenie cien stavebného materiálu v rok 2021 

 

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

 

6. Schválenie návrhu nájomnej zmluvy na zriadenie vodovodnej prípojky  

Jedná sa o zmluvu o nájme uzatvorenú podľa obč. zákonníka §663 medzi obcou Zlatá Idka  

a Miroslavom Žabeckým, ktorého účelom nájmu je uloženie vodovodnej prípojky s výškou nájmu 100 

eur za celú dobu nájmu a to na dobu 2 mesiacov. Poslanci nemali výhrady voči návrhu s podmienkou 

dodržania podmienok , ktoré budú vydané obecným úradom a následne starosta Obce predniesol 

návrh na uznesenie, ktorým   

OZ schvaľuje návrh nájomnej zmluvy na zriadenie vodovodnej prípojky 

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

 

 

7. Žiadosť o zmenu územného plánu  

Starosta obce oboznámil poslancov o žiadosti Ing. S .Hrehu o zmenu  územného plánu obce Zlatá Idka 

na vlastné náklady,  jedná sa o parcelu č.3562/6 na  LV č. 1009 v kat území obce Zlatá Idka a to 

v zmene na obytno rekreačnú výstavbu. Následne starosta Obce predniesol návrh na uznesenie, 

ktorým  

OZ schvaľuje žiadosť p. Hrehu o zmenu územného plánu obce a to na náklady žiadateľa. 

 

 



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

 

 

 

8. Schválenie návrhu od p.Olaha na odkúpenie obecného pozemku  

Starosta obce predložil návrh od p. Olaha na odkúpenie časti pozemku č.352 . 

OZ  schvaľuje návrh predaja časti obecného pozemku parcela č.  C 352  v katastrálnom území Zlatá 

Idka za podmienok, že kupujúci p. Olah dá vypracovať geometrický plán na svoje náklady a šírka 

cesty bude zachovaná.  

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

9. Žiadosť o prenájom obecného pozemku od p. Timey Rusnákovej 

Starosta obce v tomto bode informoval poslancov ohľadom prenájmu časti obecného  pozemku 

parcely č.936/1.  a  následne predniesol návrh,  

OZ berie na vedomie žiadosť p. Timey Rusnákovej a to prenájom časti obecného pozemku parcely 

č.936/1 a to za podmienok, že nájomca dá vypracovať geometrický plán na vlastné náklady  

odčlenenie časti  parcely a dodrží obcou stanovené požiadavky. 

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

 

 

10. Informácia ku kanalizácii v obci 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov o právoplatnom územnom rozhodnutí na 

kanalizáciu v obci.  

Teraz prebieha kreslenie projektov na stavebné povolenie, tohto roku sa nestihne požiadať o dotáciu. 

OZ berie na vedomie informáciu ohľadom kanalizácie v obci. 

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

 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19,00  hod. 

 

Vyhotovila: Martina Idésová                                     Overovatelia:  Bc. Lukáš Molnár 

                                                                                                                   Ing. Dávid  Molnár 

 


