Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka
ZÁPISNICA
Z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v riadnom termíne
Dňa 18. marca 2022 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka 159, sála KD.
Prítomní poslanci OZ: Ing. Peter Novák, Slávka Rusnáková, Ing. Dávid Molnár, Ing. Roland Filčák
Neprítomní poslanci : Bc. Lukáš 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 Martinu Idésovú ako overovateľov zápisnice navrhol:
Ing. Dávida Molnára a Bc. Lukáša Molnára
Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka schvaľuje za
zapisovateľa Martinu Idésovú a overovateľov zápisnice, Ing. Dávida Molnára a Ing. Petra Nováka
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. 10 po č.18 , 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.
Starosta obce informoval poslancov OZ ohľadom pozemku , ktorý bol zameraný a zistil sa rozdiel
1m2 , ktorý patrí p. Oláhovi. Dal na posúdenie poslancom či dá obec vypracovať nový geometrický
plán a hranica sa posunie alebo sa spomínaný 1m2 právne ošetrí pri predaji pozemku a ten 1m2 sa
zohľadní pri predaji pozemku
Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje zámer
predaja z dôvodu hodného osobitého zreteľa pozemku parcela registra C č. 352/2 v k. ú.Zlatá Idka
Vo výmere 51m2, cena pozemku 20, Eur/m2 pánovi Tiborovi Oláhovi, trvale bytom Jahodová
623/2, Malá Ida
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 1
Zdržalo sa: 0
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5. Oslavy DHZ Zlatá Idka 100 výročie
V tomto bode starosta obce dal priestor p. Richardovi Matisovi, ktorý oboznámil poslancov OZ
o pripravovanom programe, ktorý naplánovali na 7. mája 2022 v tomto poradí: sprievod obcou, svätá
omša spojená s vysvätením. Slávnostné otvorenie príhovor starostu, R. Matisa a hostí.
Plánujú pozvať aj okolité DHZ, (jedná cca o 10 DHZ) , moldavských hasičov ,z okres. riaditeľstva.
Guľáš zabezpečia hasiči aj program pozostávajúci zo súťaží cca 8 disciplín, chcú osloviť aj starších
členov DHZ Zlatej Idky. Zábavu plánujú od 18,00 hod.
Obec požiadal o zabezpečenie trofejí cca 12 pohárov, odmeniť zaslúžilých hasičov DHZ (pamätné listy,
medaile.)
OZ obce Zlatá Idka schvaľuje oslavy DHZ pri príležitosti 100. výročia na deň 07.05.2022 v sobotu
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
6.Deň obce
Starosta obce navrhol dátum 9.7.2022 sobota Deň obce sa bude konať na ihrisku ,tradične s varením
guľáša. Obec zabezpečí DJ.
OZ obce Zlatá Idka shvaľuje termín dňa obce na 9.júla 2022 v sobotu.
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
7. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OZ, že veľkokapacitné kontajnery budú pristavené 1. apríla 2022.

8. Diskusia
9. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19,20 hod.

Vyhotovila: Martina Idésová

Overovatelia: Ing. Peter Novák
Ing. Dávid Molnár
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