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Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

ZÁPISNICA 

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

Dňa 18.februára 2022 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka 159, sála KD. 

Prítomní poslanci OZ:  Ing. Peter Novák,  Slávka Rusnáková, Ing. Roland Filčák, Bc. Lukáš Molnár 

Neprítomní poslanci : Ing. David Molnár -  ospravedlnený 

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  Slávku Rusnákovú, ako overovateľov zápisnice 

navrhol:  Ing. Rolanda Filčáka a Bc. Lukáša Molnára 

Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Slávku 

Rusnákovú a overovateľov zápisnice, :  Ing. Rolanda Filčáka a Bc. Lukáša Molnára 

 

Hlasovanie: Za:  4     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: 4 Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode starosta obce informoval o prijatých uzneseniach od č. 1  po č. 9 , 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: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

4. Schválenie predaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemok p.č. © 

742,743, LV 424, k. ú. Zlatá Idka p. Timkovi a p. Sienawskej 

Starosta obce  dal priestor poslancom na  vyjadrenie sa a následne starosta obce predniesol návrh na 

predaj , ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje predaj obecného majetku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, pozemok p. č. © 742,743, LV 424, k. ú. Zlatá Idka p. Timkovi a p.  Sienawskej za 

sumu  16.080 Eur. 

 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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5. Prerokovanie návrhu na kúpu obecného pozemku p.č. C 352/2 k.ú. Zlatá Idka od p. Olaha 

V tomto bode starosta obce  oboznámil poslancov OZ  , že pán Olah ma záujem o kúpu pozemku 

p.č.C352/2 k. ú. Zlatá Idka o výmere 51m2 , oznámil poslancom aj skutočnosť, že časť kultúrneho 

domu je na pozemku pána Olaha. Pozemok pod kultúrnym domov je potrebné vysporiadať, preto dal 

starosta návrh, na odkúpenie  časti pozemku na ktorom je kultúrny dom od p. Olaha a následne 

predaj obecného pozemku p.č.C352/2 k. ú. Zlatá Idka p. Olahovi. 

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým OZ obce Zlatá Idka  berie na vedomie návrh na 

kúpu obecného pozemku p. č. C 352/2 k. ú. Zlatá Idka od p. Olaha 

 

Hlasovanie: Za: 3  Proti: 0  Zdržalo sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6.Prerokovanie návrhu na kúpu obecného pozemku p. č. 225 (C) ,188/2,188/1,187 (E) ,LV 572 od p. 

Nováka 

Starosta obce v tomto bode informoval poslancov OZ, že bolo prijaté uznesenie č.83 z roku 2019, že 

OZ Zlatej Idky nesúhlasí so žiadosťou o odkúpení obecných pozemkov p. č. 225 (C) ,188/2,188/1,224 , 

nakoľko dané pozemky podľa zákona č.138/191 zb. .zákona o majetku obce je možné odpredať  iba 

dražbou ,alebo verejnou obchodnou súťažou ,toto uznesenie je stále platné. Predaj cez osobitný 

zreteľ tiež nie je možné . 

OZ obce Zlatá Idka neschvaľuje predaj obecného pozemku p. č. 225 (C) ,188/2,188/1,187 (E) ,LV 572 

p. Novákovi 

 

Hlasovanie: Za: 3  Proti: 0  Zdržalo sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

7. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

Kontrolór obce oboznámil poslancov so správou o kontrolnej činnosti ( správa je súčasťou  zápisnice), 

OZ obce Zláta Idka  berie na vedomie správe o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce za rok 

2021 

 

Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

8. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2022 

OZ bolo oboznámené s plánom kontrolnej činnosti HK obce na  I. polrok 2022. 

OZ obce Zlatá Idka  po prerokovaní predloženého návrhu HK schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK 

obce Zlatá Idka na I. polrok 2022 

 

Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

9. Osvetlenie a chodník na cintorín  

Starosta obce oboznámil poslancov, že sa stretol s p. Jackom  a požiadal ho  spracovanie jednoduchej 

projektovej dokumentácie  na osvetlenie cintorína. Jednalo by sa o osadenie 9 lámp, rozvodnej 

skrine, prípojky, cena by mala byt cca 9000 €, osvetlenie by sa realizovalo spolu s prácami na 

chodníku. Chodník bude mať 60 metrov o šírke 3 metre od hlavnej brány po stredový kríž. 

OZ  Zlatá Idka schvaľujem osvetlenie a chodník na cintorín. 
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Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

10. Rôzne 

Ing. Denis Filčák vyjadril svoju nespokojnosť s tým, že najprv mu predaj pozemku bol odsúhlasený 

a na ďalšom zasadnutí OZ  mu  bolo predaj obecného pozemku zrušený.  Starosta obce mu vysvetlil, 

že pozemok nie je možné predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko  pozemok ktorý   

chce kúpiť, nehraničí priamo s nehnuteľnosťou v jeho vlastníctve a v neposlednom rade, boli podané 

námietky od p. Tomkovej a rodiny Rusnákovej k predaju obecného  pozemku. 

 

11. Diskusia  

 

12.Záver 

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

 

 

Vyhotovila: Slávka Rusnáková                                     Overovatelia:  Bc. Lukáš Molnár 

                                                                                                                   Ing. Roland Filčák 

 

 

 

 

 


