
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

Zápisnica 

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

v mimoriadnom termíne dňa 08. apríla 2022 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 prítomní: 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 obce Ing. Dávida Molnára a ako overovateľov zápisnice 
navrhol Slávku Rusnákovú a Bc. Lukáša Molnára 
 
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 18. 03. 

2022 , 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. 19 – 24 nadobudli svoju právoplatnosť. 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomní poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 



4.   Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C parcelné číslo 

1175/2, LV 572 katastrálne územie Zlatá Idka v prospech VSD a.s. 

Starosta obce informoval poslancom OZ, že jedná sa o časť parcely, ku ktorej je vytvorený 

geometrický plán, ktorý je riadne zapísaný pod číslom G1 285/22. 

 

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

uznesenia, ktorým OZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 

parcelné číslo 1175/2, LV 572 katastrálne územie Zlatá Idka v prospech VSD a.s. v rozsahu  

geometrického plánu úradne overeného príslušným katastrálnym odborom pod číslom  

G1 285/22 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

5.  Deň Rudohoria 11. 06. 2022 v obci Malá Ida 

Starosta obce informoval že Deň Rudohoria sa uskutoční 11. 06. 2022 v obci Malá Ida, 

pričom naša obec by mala mať zastúpenie v podobe jedného remeselníka a jedného kuchára 

na guláš, pričom v prípade záujmu je možnosť vystúpiť aj na pódiu v rozsahu desiatich minút. 

Ako remeselníka starosta obce navrhol p. Vladimíra Filčáka a ako kuchára p. Maguru.  

 

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

uznesenia, ktorým OZ berie na vedomie informáciu o Dni Rudohoria konaného 11. 06. 2022 

konaného v obci Malá Ida.  

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6. Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov OZ o postupe prác na miestnom cintoríne. 

 

7. Diskusia 

 

8. Záver 

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

o 18.15 hod. 

 

 

Vyhotovil:          Ing. Dávid Molnár 

Overovatelia:   Slávka Rusnáková 

                            Bc. Lukáš Molnár      


