
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

Zápisnica 

z VIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v riadnom 

termíne dňa 21. októbra 2022 o 18.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka, Zlatá 

Idka 159, sála KD 

 

Prítomný poslanci OZ:  Ing. Dávid Molnár, Slávka Rusnáková, Bc. Lukáš Molnár  

Ďalší prítomný: 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 Slávku Rusnákovú  a ako overovateľov zápisnice navrhol Bc. 
Lukáš Molnár a Ing. Dávid Molnár 
 
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 prítomný 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 19.07. 

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. 38-44 nadobudli svoju právoplatnosť. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

4.   Schválenie II. Úpravy rozpočtu v roku 2022 

Starosta obce informoval poslancov OZ o II. Úpravy rozpočtu v roku 2022. 

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo súhlasí s II. Úpravou 

rozpočtu v roku 2022. 

Hlasovanie:  Za: 3 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

5.  Schválenie Individuálnej výročnej správy obce Zlatá Idka za rok 2021  

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s Individuálnou  výročnou správou obce Zlatá Idka za 

rok 2021, správa je zverejnená na stránke obce. Následne bol prednesený návrh uznesenia, 

ktorým obecné zastupiteľstvo schvaľuje    Individuálnu  výročnú správu obce Zlatá Idka za rok 

2021    

.  

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

6. Správa nezávislého audítora za rok 2021 

Starosta obce oboznámil OZ s správou nezávislého audítora za rok 2021. 

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

správu nezávislého audítora za rok 2021. 

 

 

7. Odpady v roku 2022 

Starosta obce oboznámil OZ, že v obci máme začipovane všetky KUKA nádob na zber 

komunálneho odpadu. Za 4. mesiace sa nám vrátilo 1 300,- €, začipovanie KUKA nádob  

a následne vývozy spresnili fakturáciu so spoločnosťou KOSIT.  Za 9 mesiace sa v obci 

vyzbieralo 48 ton komunálneho odpadu. Od roku 2023 vývoz odpadu pre obec  bude drahší.  

1 vysypanie KUKA nádoby bude stať 1,44 € a 1 tona komunálneho odpadu bude stať 95.- €. 

Obec vytlačí letáky  k usmerneniu k nakladaniu s komunálnym odpadom.  



Vysypanie 1x KUKA s 10 kg odpadom bude stať 2,50 €. Následne bol prednesený návrh 

uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o odpadoch v obci za rok 

2022 a 2023. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

7. Sumarizácia investičných aktivít v rokoch 2018-2022 

 

V roku 2019 sa konala rekonštrukcia Banského múzea za 30 702 €.  V roku 2022 nám PPA 

preplatila 17 100,-€. 

Vyvŕtala sa studňa na ihrisku 3200 ,- €, vlastné zdroje  

Športovo rekreačná náučná trasa s oddychovými zónami  za 19 894,-€, dotácia od  úrad vlády.  

Rok 2020  oprava miestnych komunikácii za 104 192,-€, vlastné zdroje. 

Projekt na kanalizáciu a rozšírenie ČOV 23 280 ,- €, vlastné zdroje v súčasnosti   prebieha 

proces pre vydanie stavebného povolenia. 

V roku 2021 nákup komposterov  11 380,- €, dotácia z Envirofondu 10 000,.€. 

Výstavba altánkov a oprava šatni 45 902,-€, prebieha kontrola z PPA a následne preplatenie  

31 000,- €. 

Podpísala sa zmluva na aktualizáciu územného plánu za 4 800,- €.  Obec plánuje odstúpiť od 

zmluvy s p. Hudecom, nedodržanie zmluvných podmienok. Aktualizácia územného plánu by 

platila len do roku 2030. Obec p. Hudecovi ešte nezaplatila ani euro.  

V roku 2022  výmena kotla na Obecnom úrade 2300 ,-. € vlastné zdroje. Výstavba cesty  

a osvetlenia na cintoríne 19 811,-€, darovacia zmluva na sumu 8 000,- € od p. Žabeckého.   

Výmena dverí a okien na obecnom úrade 4 553,- € LEJA OKNA, vlastne zdroje a dodanie do 

konca novembra. 

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

správu o investičných aktivít v rokoch 2018- 2022. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

9. Rôzne  

 

Starosta pochváli  DHZ Zlatá Idka menovite Rolanda Molnára za prístup, ako trénuje a chodí 

s chlapcami a dievčatami na súťaže. Chlapci skončili celkové  na 2. mieste v Okresnej ligy 

mladých  hasičov.  Poslanec  Ing. D. Molnár informoval o Celoslovenskej súťaži vo Svite, dňa 



12.11.2022  a požiadal o preplatenie ubytovania pre  5 chlapcov a trénera, ktorý sa zúčastnia 

súťaže. Starosta v tom nevidí problém a súhlasí s preplateným ubytovania.    

 

10. Diskusia  

 

 Starosta poďakoval poslancom na zasadnutí a 19 00 ukončil zasadnutie. 

 

 

Overovatelia:    Bc. Lukáš Molnár a Ing. Dávid Molnár 

Zapisovateľ :      Slávka Rusnáková 

                            

 


