Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka
ZÁPISNICA
Z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v riadnom termíne
dňa 17.júna 2022 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka 159, sála KD.
Prítomní poslanci OZ: Ing. Peter Novák, Bc. Lukáš Molnár, Ing. Dávid Molnár, Ing. Roland Filčák
Neprítomní poslanci : Slávka Rusnáková - ospravedlnená
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 Ing. Rolanda Filčáka
Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka schvaľuje za
zapisovateľa Martinu Idésovú a overovateľov zápisnice, Ing. Dávida Molnára a Ing. Rolanda Filčáka
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. 25 po č.29, 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
4.Schválenie predaja obecného majetku z dôvodu osobitného zreteľa pozemok p.č. (C) 352/2,LV
572, k.ú. Zlatá Idka p. Olahovi
Starosta obce informoval poslancov OZ ohľadom predaja pozemku, všetko bolo riadne zverejnené
neprišli námietky, p. Oláh dal vypracovať geometrický plán, je i znalecký posudok.
Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje predaj
pozemku v súlade s § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí predaja z dôvodu
hodného osobitého zreteľa pozemku parcela registra C č. 352/2 v k. ú. Zlatá Idka, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria , LV 572 o v celkovej výmere 51 m2 , cena pozemku 20, Eur/m2
v celkovej hodnote 1020, Eur pánovi Tiborovi Oláhovi, trvale bytom Jahodová 623/2, Malá Ida .
P. Oláh zaplatí všetky náklady spojene s prevodom majetku a poplatok za vypracovaný sudno
znalecký posudok.
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 1
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou hlasov
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5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2021
V tomto bode starosta obce dal priestor JUDr. Svetlane Pavlíkovej PhD. kontrolórke obce ,ktorá
konštatovala, že zostavením záverečného účtu a jeho predložením na rokovanie OZ je dodržaná
podmienka v zmysle§ 16 ods.12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa
ktorého návrh záverečného účtu obec a vyšší územný celok sú povinní prerokovať najneskôr do
šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
V súlade s ustanovením §9 ods.2 zákona č.369/1990o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
bol záverečný účet pred jeho schválením zverejnený dňa 22.05.2022 na úradnej tabuli a webovom
sídle obce Zlatá Idka.
Na základe správnosti výpočtu výsledku hospodárenia obce Zlatá Idka a jeho zákonnosti odporúčam
Obecnému zastupiteľstvu Obce Zlatá Idka podľa ustanovenia §16 ods.10 písm. a) zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča schválenie celoročného hospodárenia
obce Zlatá Idka za rok 2021 bez výhrad a potvrdiť použitie prostriedkov peňažných účelových
fondov obce Zlatá Idka a návratných zdrojov financovania podľa účelu.
Poslanec Ing. P. Novák sa informoval o rozdiele cien, čo sa týka prác na ihrisku šatne prístrešky,
Starosta obce doniesol faktúry k nahliadnutiu a vysvetlil, že sa financovalo z viacerých zdrojov, čo
potvrdila aj kontrolórka obce.
Hlasovanie: Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 1

6. Schválenie Záverečného účtu obce Zlatá Idka za rok 2021
Následne starosta obce predniesol návrh uznesenia OZ obce Zlatá Idka schvaľuje Záverečný účet za
rok 2021
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
7. Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej
oblasti 2022 – 2027
Starosta obce doručil dokumenty poslancom k preštudovaniu a dal priestor na vyjadrenie sa
k tomuto bodu rokovania, či majú niečo na doplnenie nejaké aktivity.
Následne predniesol návrh uznesenia OZ Zlatá Idka schvaľuje program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 -2027
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
8. Deň obce Zlatá Idka 2022
Starosta obce informoval poslancov OZ, že je objednané pódium 500 eur, DJ 300 eur, atrakcie skákací
hrad a lopty na vode 700 eur, aktivity pre deti od 3 do 10 rokov 700 eur. Bude súťaž vo varení guľáša
nakoľko je záujem u ľudí. Je nutné ešte riešiť bufet. Ohľadom cien do tomboly starosta požiadal
poslancov, aby aj oni oslovili známych .
Poslanec Bc. L. Molnár nakúpi ceny pre deti s poslankyňou S. Rusnákovou.
OZ Zlatá Idka berie na vedomie informácie starostu ohľadom dňa obce.
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
9. Rôzne
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Starosta obce predložil OZ žiadosť Milamare SPV 2 o presun zástavky v Koncuveskom na ich náklady.
Nechal priestor poslancom sa vyjadriť.
Následne starosta obce predniesol návrh uznesenia OZ obce Zlatá Idka berie na vedomie žiadosť f.
MIlamare SV2
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 1
Zdržalo sa: 0
10. Diskusia
Poslanec Ing. D. Molnár požiadal o pridanie miestneho rozhlasu na začiatku obce nakoľko je zle počuť
Ohľadom miestneho rozhlasu, mala pripomienku aj prítomná PaedDr. Dragonová ,že zle počuť
smerom na Veske.
11. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18,50 hod.

Vyhotovila: Martina Idésová

Overovatelia: Ing. Roland Filčák
Ing. Dávid Molnár
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