
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

Zápisnica 

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

v mimoriadnom termíne dňa 26. novembra 2021 o 18.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu 

Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, sála KD 

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

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 Bc. 
Lukáša Molnára a Slávku Rusnákovú 
 
Hlasovanie:  Za: 3 (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: 3 (všetci prítomní 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 17. 09. 

2021 , 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. 26 – 34 nadobudli svoju právoplatnosť. 

 

Hlasovanie:  Za: 3 (všetci prítomní poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 



4.   Prerokovanie návrhu pani Timkovej 

Starosta obce informoval poslancov OZ so žiadosťou o prejedanie vlastníckeho vzťahu 

k parcelám KNC č.472, č.473 KÚ Zlatá Idka a s dokumentmi, ktoré p. Mária Timková preložila 

ako podklady k vlastníckemu vzťahu ku uvedeným parcelám. Na zastupiteľstve bola osobne 

prítomná aj p. Mária Timková, ktorá predložila ďalšie dokumenty ako podklady  k vlastníckemu 

vzťahu ku uvedeným parcelám. 

 

Starosta obce dal priestor na vyjadrenie poslancom OZ a následne predniesol návrh uznesenia 

ktorým OZ  berie na vedomie návrh p. Timkovej s doplnením o potvrdenie o zaplatení 

poplatku za uvedené parcely opatrený podpisom a pečiatkou. 

 

Hlasovanie:  Za: 3 (všetci prítomní poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

5.  Schválenie dotácie pre DHZo Zlatá Idka  

DHZo Zlatá Idka požiadala o dotáciu od obce vo výške 2500,- €. 

 

Starosta obce dal priestor na vyjadrenie poslancom OZ a následne predniesol návrh uznesenie 

ktorým OZ schvaľuje dotáciu pre DHZo Zlatá Idka vo výške 2500,-€ 

 

Hlasovanie:  Za: 3 (všetci prítomní poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6. Schválenie dotácie pre TJ Pokrok Zlatá Idka 

TJ Pokrok Zlatá Idka požiadala o dotáciu od obce vo výške 4  000,- €. 

 

Starosta obce dal priestor na vyjadrenie poslancom OZ a následne predniesol návrh uznesenie 

ktorým OZ schvaľuje dotáciu pre TJ Pokrok Zlatá Idka vo výške 4 000,-€ 

 

Hlasovanie:  Za: 3 (všetci prítomní poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

7. Prerokovanie dokumentu: Nízkouhlíková stratégia obce Zlatá Idka – 2030 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ  s obsahom dokumentu Nízkouhlíková stratégia obce 

Zlatá Idka-2030, pričom do tohto pilotného projektu bola zapojená každá obec a vypracovanie 

tejto Nízkouhlíkovej stratégie je pre obec zadarmo . 

 

Následne dal starosta obce priestor na vyjadrenie poslancom OZ a  predniesol návrh 

uznesenie ktorým OZ schvaľuje  Nízkouhlíkovu stratégiu obce Zlatá Idka - 2030 v plnom znení. 

 

Hlasovanie:  Za: 3 (všetci prítomní poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 



Uznesenie bolo prijaté 

 

8.Prerokovanie návrhu na odkúpenie obecného pozemku od p. Oláha 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že na základe uznesenia obce Zlatá Idka č.32/2021   p. 

Oláh dal vypracovať geomemetrický plán na parcelu 352/2, ktorú má v úmysle odkúpiť, s tým, 

že ostane zachovaná pôvodná šírka cesty. 

 

Následne dal starosta obce priestor na vyjadrenie poslancom OZ a predniesol návrh uznesenie 

ktorým OZ súhlasí s predloženým geometrickým plánom na parcelu 352/2 a navrhuje 

vypracovať súdno-znalecký posudok na parcelu 352/2. 

 

Hlasovanie:  Za:  3 (všetci prítomní poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

9.Návrh rozpočtu obce na rok 2022 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom rozpočtu na rok 2022, pričom Ing. Molnár 

navrhol úpravu bodu 44 – Údržba hasičskej techniky z návrhu rozpočtu na rok 2022 

z pôvodných 750,- € na 789,-€. 

 

Následne dal starosta obce priestor na vyjadrenie poslancom OZ a predniesol návrh uznesenie 

ktorým OZ schvaľuje návrh rozpočtu obce Zlatá Idka na rok 2022 s úpravou bodu 44 na 789,- 

€. 

 

 Hlasovanie:  Za:  3 (všetci prítomní poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

10. Informácia k stavbe na ihrisku 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s aktuálnymi stavebnými prácami na objekte šatní na 

miestom futbalom ihrisku, pričom uviedol, že vzhľadom na nepriaznivé počasie (mínusové 

teploty) bude vonkajšia omietka na objekt  šatní realizovaná na jar 2022. 

 

Následne dal starosta obce priestor na vyjadrenie poslancom OZ a predniesol návrh uznesenie 

ktorým OZ berie na vedomie správu k stavbe na ihrisku. 

 

Hlasovanie:  Za:  3 (všetci prítomní poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

11.Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že Mikuláš pre deti sa bude konať 05. 12. 2021 

o 16.00hod. formou ako minulý rok. Dôchodcom obce budú pre Vianocami roznosené koláče, 

podobne ako minulý rok. 



Následne starosta obce informoval o stave projektu kanalizácie, pričom v súčasnosti sú 

spracované projekty kanalizácie pre stavebné povolenie.   

12. Diskusia 

Bc. Lukáš Molnár sa informoval o probléme s pitnou vodou, nakoľko počas víkendu vo 

večerných hodinách je slabý tlak pitnej vody v hornej časti obce. Starosta obce informoval 

poslancov OZ, že o danom probléme vie, snažil sa tento problém riešiť so spoločnosťou VVS 

a.s., avšak uvedená spoločnosť uviedla, že neeviduje žiaden problém s dodávkou vody pre 

obec Zlatá Idka.  

 

13. Záver 

Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19.30 

hod. 

 

 

Vyhotovil:          Ing. Dávid Molnár 

Overovatelia:    Bc. Lukáš Molnár 

                           Slávka Rusnáková 

                            

 


