
 ZÁPISNICA 

Z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného v riadnom termíne  

dňa 16. decembra 2022 o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Zlatá Idka 159, sála KD. 

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

Neprítomní poslanci OZ: Ing. Dávid Molnár 

Ďalší prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie 

  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Roman Beličák, ktorý privítal poslancov     

  OZ. Konštatoval uznášaniaschopnosť OZ a predniesol návrh programu rokovania. 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   Za zapisovateľa zápisnice navrhol starosta obce  Martinu Idésovú, ako overovateľov zápisnice    

   navrhol  Ing. Andreja Jacka a Zuzanu Beličákovú 

   Bol prednesený návrh uznesenia, ktorým Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa Martinu    

   Idésovú a overovateľov zápisnice Ing. Andreja Jacka a Zuzanu Beličákovú 

   Hlasovanie: Za: 4       Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

3. Schválenie programu rokovania 

  V rámci tohto bodu programu starosta obce predniesol návrh programu dal priestor poslancom a 

  následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje program rokovania   

  OZ Zlatá Idka v pôvodnom znení . 

  Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

4.  Kontrola plnenia uznesení 

     V rámci tohto bodu starosta informoval o prijatých uzneseniach, ktoré boli štandardným    

     spôsobom zverejnené a nadobudli platnosť a účinnosť. Následne bol prednesený návrh uznesenia,     

     ktorým OZ obce Zlatá Idka berie na vedomie, že uznesenia od č. 1  do č.19   nadobudli svoju    

     právoplatnosť.  

     Hlasovanie: Za: 4    Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

5. Schválenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území  

    Obce Zlatá Idka 

Starosta obce oboznámil poslancov, že návrh bol zverejnený, ide o prechod na množstvový zber dal     

    priestor poslancom . Poslanec Roland Molnár  vyjadril svoj názor, či by ešte na rok 2023 nemohol  

    ostať doterajší paušálny spôsob , tento rok by sa odsledovalo nakladanie s odpadom  a na ďalší rok   

    by sa prešlo na množstvový. Obáva sa navýšenia hlavne pre osamelých starších ľudí. Uviedol     

    príklad, že ak by samo žijúca osoba mala  13 vývozov x  15kg zaplatí 39 eur čo je  dvojnásobok toho  

    čo platila.      

    Starosta tých 0,20 EUR nie je ako sadzba, je to sadzba na určenie preddavku. Uviedol príklad v roku 

2022 máme na jednu KUKA nádobu priemernú váhu cca 15 kg .  V roku 2023 máme 26 vývozov x 3 €, 

vyjde nám 78 € na 1 KUKA nádobu pri 390 kg odpadu za celý rok. Odpadu môže byť viac , ale aj 

menej, aj v tom to roku máme  štvorčlnné domácnosti ktoré majú 150 kg  odpadu za rok,  ale aj štvor 

členné domácnosti ktoré majú 900 kg.  Obyvateľ nemusí dávať vysypávať KUKU nádobu  každý vývoz, 

ale podľa potreby. Už v minulosti sme sa bavili o tom, aby boli vývozy každé 3 týždne s čím 

spoločnosť KOSIT nesúhlasila. Teraz si  frekvenciu vývozov určí každá domácnosť sama.  

   Samo žijúcej babke vyrubíme 10 vývozov zaplatí  30 Eur preddavok.  Obec musí potom všetky 

odpady zrátať, vydeliť medzi všetkých poplatníkov  podľa domov. Potom ešte na osoby žijúce 

v domácnosti a zarátať aj veľkokapacitné kontajnery.    



   Teraz máme prehľad kto koľko  vyprodukuje odpadu. V roku 2022 malá jednočlenná domácnosť 

v priemer  100 kg odpadu za celý rok.    Keď to prerátame podľa údajov napríklad   

   babka má 100 kg odpadu za  rok,  cena by bola 20 až 25 €  za celý rok. Bude to zložité, ale férové. 

Ako obec nemusíme zvyšovať cenu za odpad, ako to robia ostatné obce.  Máme všetky KUKA nádoby 

začipovane  a systém rok funguje dobre.  Slávka Rusnáková dôležité je informovať občanov, ako majú 

nakladať s odpadom,  

   aby nevykladali skoro prázdne Kuka nádoby vonku, aby si ustriehli počet vývozov. Ako tie 

preddavky budú   riešené.  Starosta pripravíme a rozošleme letáčiky. P. Martina  Idésová informovala 

o podnetoch od občanov, či bude možná zľava len pre ŤZP a požiadavku na kontajner na textil, či by 

bolo možné zabezpečiť. 

OZ Zlatá Idka schvaľuje  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

na území  obce Zlatá Idka. 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

6. Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Zlatá Idka 

OZ Zlatá Idka schvaľuje  VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Zlatá Idka. 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

7. Schválenie dotácie pre TJ Pokrok Zlatá Idka na rok 2023 

Poslanec Ing. Andrej Jacko  predniesol návrh na dotáciu  pre TJ Pokrok Zlatá Idka na 4500 Eur 

nakoľko toho roku doplácali. Dvihli sa napríklad poplatky za rozhodcov. 

 

OZ Zlatá Idka schvaľuje dotáciu pre TJ Pokrok Zlatá Idka na rok 2023  a to vo výške 4500 Eur.  

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

8. Schválenie dotácie pre DHZ Zlatá Idka na rok 2023  

OZ Zlatá Idka schvaľuje dotáciu pre DHZ Zlatá Idka na rok 2023 a to vo výške 2500 Eur 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

9. Schválenie zmluvy o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v roku    

    2023. 

Starosta obce informoval, že sa jedná o 4 žiakov, nechal priestor poslancom a následne dal hlasovať. 

 

OZ Zlatá Idka schvaľuje zmluvu s Mestom Košice o poskytnutí finančných prostriedkov na  záujmové 

vzdelávanie  a to 50 Eur na žiaka v celkovej sume 200,- Eur 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

10. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce Zlatá Idka na rok 2023 

     V tomto bode prenechal starosta  slovo kontrolórke JUDr. Svetlane Pavlíkovej, ktorá oboznámila  

    OZ o obsahu návrhu,  spracovaní odborného stanoviska a posúdenia predloženého návrhu čo sa  

    týka zákonnosti predloženého rozpočtu a súlad so všeobecne záväznými predpismi. V závere  nemá  

    žiadne pripomienky k návrhu a odporučila OZ obce Zlatá Idka schváliť predložený návrh rozpočtu  

    obce na rok 2023. 

 



OZ Zlatá Idka berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Zlatá Idka k návrhu rozpočtu na 

rok 2023. 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zlatá Idka na I. polrok 2023 

V tomto bode JUDr. Svetlana Pavlíková PhD. oboznámila  OZ o kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

Zameranie kontroly: dodržiavania zákonnosti , rozpočet a hospodárenie  s verejnými prostriedkami, 

účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávanie finančnej kontroly ,pracovnoprávna oblasť, 

hospodárenie a nakladanie s majetkom. 

 

OZ Zlatá Idka schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zlatá Idka na 1. 

polrok 2023. 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

12. Schválenie rozpočtu obce Zlatá Idka na rok 2023 

      V tomto bode poslanec Ing. A. Jacko požiadal o navýšenie dotácie  pre TJ Pokrok Zlatá Idka  

      A to na vybavenie interiéru šatne, dokončenie tribún navrhol sumu 3000 Eur. 

      Poslanec Roland Molnár požiadal o dotáciu pre DHZ 1500 Eur na prívod vody a opravu žumpy  do    

      zbrojnice.  Poslankyňa Zuzana Beličáková požiadala o výmenu vstupných dverí na poštu. 

 

OZ Zlatá Idka schvaľuje rozpočet obce Zlatá Idka so zmenami: 

TJ Pokrok Zlatá Idka 3000,- Eur 

DHZ Zlatá Idka          2000,- Eur 

Územný plán             7000,- Eur 

OZ Zlatá Idka schvaľuje  rozpočet obce Zlatá Idka  na rok 2023 so zmenami Dotácia TJ Pokrok Zlatá 

Idka 3000 Eur, dotácia DHZ Zlatá Idka 2000, Eur  a Územný plán 7000,- Eur 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

13. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku p.č. 963/1, k.ú. Zlatá Idka žiadatelia Marián 

Molnár a Jana Zádružná 

Starosta dal priestor  poslancom a následne dal hlasovať. Na náklady žiadateľa sa da zamerať 

skutočný stav oplotenia, či stav skutočnosti je rovnaký ako  parcela  963/1 a potom sa dá vypracovať 

súdnoznalecký posudok.  

 

Starosta dal hlasovať o spôsobe predaja obecného pozemku  parcela  963/1 k.ú Zlatá Idka pre 

žiadatelov Marián Molnár a Jana Zádružná, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona  Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z dôvodu  hodného osobitného 

zreteľa.    

 

OZ Zlatá Idka schvaľuje spôsob predaja obecného majetku p.č.963/1 v k.ú, Zlatá Idka pre žiadateľov 

Marián Molnár  a Jana  Zádružná, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona  Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z dôvodu  hodného osobitného zreteľa. 

 

Hlasovanie: Za: 3   Proti: 0  Zdržalo sa: 1 (Slávka Rusnáková) 

 

14. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti pozemkov p.č. 963/1 a 936/1 k.ú.- Zlatá Idka 

 žiadateľ Timea Rusnáková 

 



OZ Zlatá Idka neschvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemkov p.č. 963/1 a 936/1 v k.ú. Zlatá Idka pre 

žiadateľku Timeu Rusnákovú  

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

15. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku p.č. 1089, k.ú. Zlatá Idka žiadateľ Ján Hegeduš 

Starosta dal priestor  poslancom a následne dal hlasovať.  Na náklady žiadateľa sa dá vypracovať 

geometrický plán,  potom sa dá vypracovať súdnoznalecký posudok.  

 

 

OZ Zlatá Idka schvaľuje spôsob predaja pozemku p.č. 1089 v k.ú. Zlatá Idka pre žiadateľa Jána 

Hegeduša,  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona  Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov  z dôvodu  hodného osobitného zreteľa 

 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

16. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku p.č. 1172/1 k.ú. Zlatá Idka žiadateľ Lenka 

Spišiaková 

 

OZ Zlatá Idka neschvaľuje žiadosť Ing. Lenky Spišiakovej o odkúpenie pozemku p.č. 1172/1 v k.ú. 

Zlatá Idka 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

17. Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok p. č.     

       3551/3 v prospech VSD a. s. 

 

OZ Zlatá Idka schvaľuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok 

p.č. 3551/3 v prospech VSD a.s. 

 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

18. Schválenie odmeny starostovi vo výške 400 Eur. 

 

OZ Zlatá Idka schvaľuje odmenu starostovi vo výške 400, € brutto. 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

19. Schválenie odmeny HKO obce Zlatá Idka vo výške 30% ročného platu. 

 

OZ Zlatá Idka schvaľuje odmenu Hlavnej kontrolórke obce JUDr. Svetlane Pavlíkovej PhD. 

Vo výške 30% ročného platu. 

Hlasovanie: Za: 4   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

20. Diskusia 

 

21.  Záver 

Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19,30 hod. 

 

 

Vyhotovila: Martina Idésová                                     Overovatelia:  Ing. Andrej Jacko 



                                                                                                                 Zuzana Beličáková 


