
Zápisnica 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide konaného dňa 

02.03.2017 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program zasadnutia:  

 

 

 

1.      Otvorenie 

2.      Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa 

3.      Návrh na schválenie zámeru – odpredaj pozemku na parcele č. KN – C 2577/122  

........o výmere 9 m2 spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

4.      Informácia o projektoch ( skládka, Naj Dedinka) 

5.      Rôzne 

6.      Diskusia  

7.      Záver 

 

 

 

 

Bod č. 1  

2. riadne zasadnutie OZ v roku 2017 sa začalo príhovorom starostu MVDr. Júliusa 

Beluscsáka, ktorý privítal poslankyne, poslancov a občanov obce.  

Bod č. 2  

Starosta predložil návrh programu zasadnutia a navrhol zloženie návrhovej komisie, 

program zasadnutia, určil overovateľov a zapisovateľa zápisnice, ktorí boli zvolení. 

Bod č. 3  

 Návrh na schválenie zámeru – odpredaj pozemku na parcele č. KN – C 2577/122  

o výmere 9 m2 spôsobom hodným osobitného zreteľa, ktorú predniesol zástupca obce. 

 

 

 

Návrh na uznesenie – Uznesenie 

 

Uznesenie 23/17 OZ  

Schvaľuje:  

a)  Návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Veres, Mgr. Kristián Szabó, Ján Rontó 

b)  Overovateľov zápisnice: Mgr. Gabriel Lukáč, Mgr. Silvia Galajdová 

c)  Zapisovateľa zápisnice: Ing. Gabriel Lukács 



d)  Program zasadnutia 

 

Hlasovali: 7  Za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 24/17 OZ  

Schvaľuje: 

 Návrh zámeru – odpredaj pozemku na parcele č. KN – C 2577/122 .o výmere 9 m2 

spôsobom hodným osobitného zreteľa pre východoslovenskú vodárenskú spoločnosť.             

( príloha č.1 )  

 

 Hlasovali: 8  Za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie 25/17 OZ  

Schvaľuje: 

 Prihlásenie obce Veľká Ida do súťaže Dedina roka. 

 Hlasovali: 8  Za: 7, proti: 0, zdržali sa: Peter Nagy 

Uznesenie 26/17 OZ  

Schvaľuje: 

 Návrh kúpy pozemku predmetnej parcely č. 3468/5 – zastavane plochy a nádvoria 

o výmere 994 m², v prípade kúpnej ceny je návrh 5,- eur za 1m2.  

Hlasovali: 8  Za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie 27/17 OZ  

a) schvaľuje: 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, Operačný program 

Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Špecifický cieľ 6.1.1., kód výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-1, 

názov projektu: Sanácia skládky odpadu v obci Veľká Ida       

Hlasovali: 8  Za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 

b) konštatuje, že: 

Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a územným plánom (ak 

má obec povinnosť mať územný plán) 

Hlasovali: 8  Za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 

c) súhlasí: 

            So zabezpečením povinného spolufinancovania projektu minimálne vo výške 5% 

z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov 



projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu 

Hlasovali: 8  Za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

 

 

 

........................................                                                                  ....................................... 

   Mgr. Silvia Galajdová                                                                         Mgr. Gabriel Lukáč  

           Overovateľ                                                                                          Overovateľ 

 

                                             ................................................... 

                                               MVDr. Július Beluscsák 

                                                         starosta obce 

 


