
ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka 

konaného dňa 25.11.2022 o 18,00 hod 

ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v riadnom 

termíne dňa 25. novembra 2022 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka 159, sála KD. 

Prítomní poslanci OZ:   Slávka Rusnáková, Ing. Dávid Molnár, Ing. Andrej Jacko, Zuzana Beličáková,      

Roland Molnár 

Kontrolórka obce: JUDr. Svetlana Pavlíková PhD. 

Ďalší prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril starosta obce Roman Beličák. Privítal prítomných 

novozvolených poslancov a hostí. Hneď v úvode zasadnutia odznela štátna hymna SR.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku Martinu Idésovú 

                                   za overovateľov : Ing. Dávid Molnár  

                                                                    Slávka Rusnáková 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom. 

V tomto bode starosta obce predal slovo predsedníčke volebnej komisie ktorá 

oboznámila prítomných o výsledkoch volieb do samosprávy obce Zlatá Idka, 

konané dňa 29.10.2022 následne: 

hlasov Počet oprávnených voličov  v našej obci bolo 317 . Volieb sa zúčastnilo 180 

voličov, čo predstavuje 56,78% . 

Za starostu obce bol zvolený : Roman Beličák s počtom platných hlasov 151 

Za poslancov OZ Zlatá Idka boli zvolení: Ing. Dávid Molnár 137 platných hlasov 

                                                                         Roland Molnár 107 platných hlasov 

                                                                         Ing. Andrej Jacko 104 platných hlasov 

                                                                         Zuzana Beličáková 95 platných 

                                                                         Slávka Rusnáková 91 platných hlasov 

Ostatní kandidáti: 

Bc. Lukáš Molnár 85 platných hlasov 

Juraj Žonin 66 platných hlasov 

Ing. Peter Novák 65 platných hlasov 

Novozvolenému starostovi a poslancom zablahoželala a odovzdala osvedčenia 

o zvolení. 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

V tomto bode novozvolený  starosta obce Roman Beličák zložil sľub , ktorý prečítal 

a potvrdil svojim podpisom 



 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

Zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva zložili novozvolení 

poslanci  v abecednom poradí:  Beličáková Zuzana 

                                                          Jacko Andrej ,Ing. 

                                                          Molnár Dávid, Ing. 

                                                          Molnár Roland  

                                                          Rusnáková Slávka 

 

6. Príhovor novozvoleného starostu 

V tomto bode novozvolení starosta predniesol príhovor, v ktorom sa poďakoval 

obyvateľom Zlatej Idky za účasť na voľbách a za dôveru, ktorú mu obyvatelia obce 

zvolením prejavili. Poďakoval sa bývalým poslancom, za spoluprácu v predošlom  

           volebnom období a zablahoželal novozvoleným poslancom, spolupracovníkom       

            a svojej rodine za podporu.  

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Novozvolený starosta obce Roman Beličák skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo  

Je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Konštatoval, že je prítomných 5 poslancov, obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov 

s navrhovaným programom v zmysle zaslanej pozvánky. Návrh programu predložil na 

hlasovanie.   

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Idke schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia 

Hlasovanie: Za 5 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo  k bodu 3,4,5,6 o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 

obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce 

a novozvoleného  obecného zastupiteľstva Zlatá Idka  

a) Berie na vedomie 

1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

b) Konštatuje, že : 

1. Novozvolený starosta obce Roman Beličák zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: Zuzana Beličáková,Ing. Andrej Jacko, Ing. 

Dávid Molnár, Roland Molnár, Slávka Rusnáková 

Hlasovanie: ZA: 5 poslancov 

8. Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s rokovacím programom, dal priestor 

poslancom na prípadné zmeny . 

 Návrh programu predložil na hlasovanie. 



Obecné zastupiteľstvo Zlatá Idka berie na vedomie schválenie rokovacieho 

poriadku. 

Hlasovanie: ZA 5 poslancov 

9. Informácia starostu obce o poverení poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených zákonom 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

V tomto bode starosta poveril poslankyňu Slávku Rusnákovú . 

Obecné zastupiteľstvo Zlatá Idka poveruje poslakyňu Slávku Rusnákovú zvolávaním 

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2,prvá 

veta , ods.5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov . 

Hlasovanie : ZA 5 poslancov 

10.  Informácia starostu obce o poverení poslanca OZ zastupovaním starostu obce             

             v súlade s §13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších              

            predpisov. 

            V tomto bode starosta poveril poslanca Ing. Dávida Molnára.  

 

Obecné zastupiteľstvo Zlatá Idka berie na vedomie poverenie Ing. Dávida Molnára  

zastupovaním starostu obce v súlade s §13 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie : ZA 5 poslancov 

 

11.Voľba členov komisie podľa článku 7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane                     

      verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších    

      predpisov. 

    Obecné zastupiteľstvo Zlatá Idka  

a) Zriaďuje komisiu o ochrane verejného záujmu  

b) Volí : 

1. Predsedu komisie : Slávku Rusnákovú 

2. Členov komisie: a) poslancov  Ing.Dávida Molnára a Zuzanu Beličákovú 

Hlasovanie: ZA 5 poslancov 

         12. Určenie náplne práce komisií, voľba predsedov a členov 

                Obecné zastupiteľstvo Zlatá Idka  

a) Zriaďuje športovo kultúrnu komisiu 

b) Volí za predsedu komisie Rolanda Molnára 

                 Členov komisie: z radu  poslancov a odborníkov z radov obyvateľov a iných osôb    

                  a náplň zvolí na ďaľšom zasadnutí  OZ Zlatá Idka 

                Hlasovanie: ZA: 5 poslancov 

 



13. Návrh na určenie platu novozvolenému starostovi 

     V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ , že nenavrhuje zmenu platu 

a ponecháva plat ako v predošlom volebnom období. 

Obecné zastupiteľstvo Zlatá Idka berie na vedomie informáciu k platu starostovi obce. 

Hlasovanie: ZA 5 poslancov 

14. Diskusia 

     V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ  o návrhu zmluvy o výkone správy 

majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s., ohľadom  

kanalizácie obce.  

Obecné zastupiteľstvo Zlatá Idka návrh zmluvy o výkone správy majetku obce 

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s.  

a) prerokovalo bez pripomienok 

       b)  schvaľuje :  

1. zverejnenie majetku obce (presná definícia do správy pre VVS a.s. 

     s obstarávacou cenou 1 663 583 €.  

2.podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s. 

 

Hlasovanie: ZA: 5 poslancov 

Ďalej starosta obce informoval o priprave nového VZN ohľadom Komunálneho odpadu 

nakoľko sme prešli na množstevný zber. 

 Poslanci určili termíny na akcie obce pre deti na dňa 09.12.2022  

Program: divadlo pre deti s názvom Snehuliak . 

Balíčky pre deti 

 a posedenie pre dôchodcov na dňa 10.12.2022  

program harmonikár, občerstvenie pripravia poslanci(rezne šalát) 

vianočné balíčky vo forme zákuskov pre dôchodcov. 

  15. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí. 

Nakoľko boli prerokované všetky body zasadnutia a zasadnutie ukončil o 19,30 

hodine. 

V Zlatej Idke, 25.11.2022 

Zapísala: Martina Idésová                

 

Overovatelia:             Ing. Dávid Molnár    podpis: ................................................. 

 

                                      SlávkaRusnáková    podpis: ................................................. 



                 Starosta obce              Roman Beličák        podpis: .................................................. 

                                          

 


