Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka
ZÁPISNICA
Z VII. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v termíne
dňa 19.júla 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,
Neprítomní poslanci : Bc. Lukáš Molnár, Ing. Roland Filčák - ospravedlnení
Kontrolórka obce: JUDr. Svetlana Pavlíková PhD. - ospravedlnená
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:
Slávku Rusnákovú, Ing. Dávida Molnára
Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka schvaľuje za
zapisovateľa Martinu Idésovú a overovateľov zápisnice: Slávku Rusnákovú, Ing. Dávida Molnára
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 0
Uznesenie bolo prijaté.

Zdržalo sa: 0

2. Schválenie programu rokovania
V rámci tohto bodu programu starosta obce dal priestor poslancom na doplnenie programu
a oboznámil poslancov ohľadom prerokovania zmeny rozpočtu v bode č. 6 rôzne. Poslanci OZ
nenamietali. Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje
program rokovania OZ v pôvodnom znení .
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
3. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta obce informoval o prijatých uzneseniach od č. 30 po č.37 , 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: 3 Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
4. Schválenie počtu poslancov do Obecného zastupiteľstva a počet volebných obvodov pre volebné
obdobie 2022-2026
V zmysle § 11 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie
r.2022-2026. Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov .
Obec Zlatá Idka mala k 31.12.20 21 384 obyvateľov , t. z. že počet poslancov môže byť od 3 do 5
poslancov .
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Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie OZ Obce Zlatá Idka v súlade s § 11 ods.3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, určuje počet
poslancov Obce Zlatá Idka v novom volebnom období r.2022 -2026 v počte 5 poslancov.
Hlasovanie: Za:3
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Schválenie volebných obvodov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva Obce Zlatá Idka
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie OZ Obce Zlatá Idka . v súlade s § 166 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
určuje volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva Obce Zlatá Idka pre volebné
obdobie r. 2022 – 2026, a to: 1 volebný obvod
Hlasovanie: Za:3
Proti: 0
Uznesenie bolo prijaté.

Zdržalo sa: 0

5. Schválenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2022-2026
V zmysle zákona 11 ods.4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu starostu . rozsah výkonu je v rozsahu napr. 1, 0/7, 0/5, minimálne
však 0/3 .
Následne starosta obce predniesol návrh na uznesenie OZ Obce Zlatá Idka v súlade s § 11 ods.4písm
i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, určuje rozsah
výkonu funkcie starostu Obce Zlatá Idka v novom volebnom období r. 2022 -2026 v rozsahu 1, to
znamená v plnom rozsahu
Hlasovanie: Za: 3 Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
6. Rôzne
Úprava rozpočtu
Starosta obce oboznámil poslancov ohľadom zmien v rozpočte , ide len o presun medzi položkami,
zmenu prekonzultoval aj s HK obce. Celkový rozpočet zostáva prebytkový. Následne predniesol návrh
OZ Obce Zlatá Idka v súlade s § 14 ods.2 písmeno a) Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách Územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa priloženého
návrhu sa vykonáva zmena rozpočtu č.1 Obce Zlatá Idka na rok 2022 rozpočtovým opatrením
č.1/2022. Celkový rozpočet zostáva prebytkový. (Viď.príloha č.1)
Hlasovanie: Za: 3 Proti: 0
Uznesenie bolo prijaté.

Zdržalo sa: 0

Námety od občanov:
Od p. Handzoka Š. Žiadosť o výrub čerešne pri plote cintorína konkrétne v časti Ľavá strana rad 21.
nakoľko lístie a úlomky konárov padajú na hroby a je z toho veľa neporiadku.
Od p. G. Rusnákovej inštalovať retardér na ceste popri kostole, rýchle jazdy áut ,je tam nepriehľadná
zákruta. Poslanec Ing. D. Molnár sa informoval, či starosta zisťoval cenu takéhoto riešenia ,vyjadril
svoj názor, že nesúhlasí s retardérom v tejto časti, nakoľko nejde o frekventovanú cestu, sú v obci
horšie miesta, kde jazdia autá rýchlo . Poslankyňa S. Rusnáková sa informovala o presnom mieste,
kde by konkrétne mal byť umiestnený retardér.
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P. Zvirinská Š. žiada o opravu lavičky cez potok. Poslanci sa zhodli, na tom, že nejde o oficiálnu lávku .
Lávku si svojpomocne niekto urobil.
Mgr. Ing. M. Filipová sa informovala aký je postup pri výrube stromu, a o spôsobe zvozu
komunálneho odpadu v časti kde vlastnia chatu.
Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18,40 hod.

Vyhotovila: Martina Idésová

Overovatelia: Slávka Rusnáková
Ing. Dávid Molnár

V Zlatej Idke 19.07.2022
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