
                                                         Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e 

z I. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 21.01.2022 

                                                                                                                  číslo: 1/2022 

 

 

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 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

                                                                                                             

                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                               Roman Beličák 

                                                                                                                starosta obce 

 

                                                                                                                Podpísal dňa : 27.01.2022  

 

 

Vyvesené  dňa: 27.01.2022 

Zvesené dňa:                                                                                                           



 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e 

z I. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 21.01.2022 

                                                                                                                 číslo: 2/2022 

 

 

Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

Schvaľuje 

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

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

Uznesenie bolo prijaté                                                                                                            

                                                                                                                   

 

                                                                                                               Roman Beličák 

                                                                                                                starosta obce 

 

                                                                                                                Podpísal dňa: 27.01.2022 

 

 

 

Vyvesené  dňa:  27.01.2022 

Zvesené dňa:                                                                                                           

 



Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

 

U z n e s e n i e 

z I. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 21.01.2022 

                                                                                                                 číslo: 3/2022 

 

 

Kontrola plnenia uznesení od č. 45-63 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

berie na vedomie 

informáciu o plnení prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka starostom 

obce 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

                                                                                                                

    

 

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                starosta obce 

 

                                                                                                                Podpísal dňa: 27.01.2022 

Vyvesené  dňa: 27.01.2022 

Zvesené dňa:                                                                                                           

 

 

 



                                                       Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z I. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 21.01.2022 

                                                                                                                  číslo: 04/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programu 

 

schvaľuje 
podľa § 26, odst. 3 a § 27, odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vo väzbe na § 11, odst. 4, písm. c) zákona č. 369/1990 

Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

1. Zmeny a doplnky č. 6 Územného  plánu obce (ÚPN-O) Zlatá Idka 
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1.2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeneného 

a doplneného ÚPN-O Zlatá Idka; 
súhlasí 

s vyhodnotením  pripomienok podaných v rámci prerokovania  návrhu zmien a doplnkov č. 6 

Územného  plánu obce Zlatá Idka; 

ukladá 
starostovi obce  

v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstaranie zmien a doplnkov č. 6 ÚPN-O: 

1. Zabezpečiť v súlade s § 6, ods. 8 zákona  č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlásenie 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 k  záväzným častiam Územného  plánu obce Zlatá Idka.  

2. Zverejniť, v súlade s § 27, ods. 4, písm. a), b) stavebného zákona, záväznú časť Územného plánu 
obce Zlatá Idka vyvesením na úradnej tabuli a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

3. Označiť schválenú dokumentáciu zmien a doplnkov č. 6 ÚPN-O schvaľovacou doložkou v súlade s  
§ 28, odst.1 stavebného zákona 

4. Zabezpečiť v zmysle § 28, ods. 5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a zaslať ho na 
MDV SR s kópiou uznesenia o schválení. 

5. Zabezpečiť v súlade s § 28, ods. 4 stavebného zákona uloženie dokumentácie zmien a doplnkov č. 
6 Územného  plánu obce Zlatá Idka: na Obecnom úrade Zlatá Idka, na stavebnom úrade obce a na 
Okresnom úrade v Košiciach, odbore výstavby a bytovej politiky. 

Termín: do 45 dní od schválenia 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

                                                                                                                        Roman Beličák 

                                                                                                                        Starosta obce  

     Vyvesené  dňa: 27.01.2022                                                         Podpísal dňa: 27.01.2022 

      Zvesené dňa:                                                                                                           



 

                                                  Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z  I. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 21.01.2022 

                                                                                                                  číslo: 05/2022 

 

 

Schválenie zámeru predaja obecného majetku z dôvodu hodného  osobitného  zreteľa, pozemkov 

parcela register C č.742, 743, LV 424, k. u. Zlatá Idka p. Timkovi a Sienawskej. 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Schvaľuje 

zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného  osobitného  zreteľa a to parcely registra „C“ v k. ú. Zlatá 

Idka č. 742 vo výmere 39 m2, (druh pozemku zastavaná plocha) a č. 743 vo výmere 765 m2,( druh 

pozemku  záhrada), kupujúcim  p.  Sieniawskej  a p. Timkovi  v cene 20,-€ /m2 spolu za obe parcely 

16 080,-€ 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                Starosta  obce 

Vyvesené  dňa:  27.01.2022 

Zvesené dňa:                                                                                       Podpísal dňa 27.01.2022            

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z  I. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 21.01.2022 

                                                                                                                  číslo: 6/2022 

 

 

 

Zrušenie uznesenia č.49/2021 zo dňa 15.12.2021 a to z dôvodu nedodržania dôvodu osobitého 

zreteľa pri predaji obecného majetku 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

schvaľuje 

Zrušenie uznesenia č.49/2021 zo dňa 15.12.2021 a to z dôvodu nedodržania dôvodu osobitého 

zreteľa pri predaji obecného majetku 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                Starosta  obce 

Vyvesené  dňa:  27.01.2022 

Zvesené dňa:                                                                                       Podpísal dňa 27.01.2022            

 

              

 

 

 



 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z  I. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 21.01.2021 

                                                                                                                  číslo: 7/2022 

 

 

 Schválenie návrh Ing. D.Filčáka na odkúpenie obecného pozemku  parcely registra „C“ v k. ú. Zlatá 

Idka, č.977 vo výmere  106m2,vedený na LV č.424. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Neschvaľuje 

návrh Ing. D.Filčáka na odkúpenie obecného pozemku  parcely registra „C“ v k. ú. Zlatá Idka, č.977 vo 

výmere 106m2, vedený na LV č.424. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                Starosta  obce 

Vyvesené  dňa:  27.01.2022 

Zvesené dňa:                                                                                     Podpísal 27.01.2022 

 

 

 

 

 



 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z  I. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 21.01.2022 

                                                                                                                  číslo: 8/2022 

 

 

Schválenie návrhu  p. P. Nováka na kúpu obecného pozemku parcely registra „C“ v k. ú. Zlatá Idka, 

č.225 , LV  424 a parciel  registra „E“ v k. ú. Zlatá Idka, č.187 , 188/1,188/2 LVč.572 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Neschvaľuje 

návrh  p. P. Nováka na kúpu obecného pozemku parcely registra „C“ v k. ú. Zlatá Idka, č.225 , LV  424 

a parciel  registra „E“ v k. ú. Zlatá Idka, č.187 , 188/1,188/2 LVč.572 

 

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

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                Starosta  obce 

Vyvesené  dňa:  27.01.2022 

Zvesené dňa:                                                                                     Podpísal  27.01.2022 

 

 



 

 

                                                    Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

                                                                         U z n e s e n i e 

z  I. Zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka zo dňa 21.01.2022 

                                                                                                                  číslo: 9/2022 

 

 

 Žiadostí o súhlas so vstupom na obecný pozemok parcela registra „C“ v k. ú. Zlatá Idka, č. 864, LV 

572 za účelom realizácie technických prác na pozemku. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka  

Schvaľuje 

Žiadostí o súhlas so vstupom na obecný pozemok parcela registra „C“ v k. ú. Zlatá Idka, č. 864, LV 572 

za účelom realizácie technických prác na pozemku.. 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                Roman Beličák 

                                                                                                                Starosta  obce 

Vyvesené  dňa:  27.01.2022 

Zvesené dňa:                                                                                     Podpísal  27.01.2022 

 


