Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide
konaného dňa 8.1.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia bol poslancom písomne doručený v nasledovnom znení:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
3.
Schválenie programu
4.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, potvrdenie platnosti
predchádzajúcich uznesení
5.
Návrh na schválenie riešenia katastra Gomboš
6.
Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 a programového rozpočtu na roky 2020-2021
a stanovisko hl. kontrolóra
7.
Návrh na schválenie náplne práce komisií a členov z radov občanov,
8.
Návrh na schválenie členov obecnej rady
9.
Návrh na schválenie plánu hlavných úloh na rok 2019
10. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide na rok 2019
11. Návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ obce Veľká Ida
12. Zriadenie denného stacionára v obci Veľká Ida (Elzin dom) – projektový zámer
13. Schválenie plánu kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
14. Interpelácie poslancov
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
2. riadne zasadnutie OZ vo Veľkej Ide sa začalo príhovorom pána starostu Petra Nagya, ktorý
privítal poslancov, pozvaných hostí a občanov, zároveň konštatoval, že sa OZ zúčastňuje 9 poslancov
a teda rokovanie OZ je uznášaniaschopné.
Bod č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
P. starosta navrhol pre posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie návrhovú
komisiu v zložení: p. Štefana Demka a p. Mgr. Gabrielu Abošiovú. Ďalej p. starosta odporučil za
overovateľov týchto poslancov: p. Mgr. Gabriela Lukáča a p. Mgr. Silviu Galajdovú. Za
zapisovateľa zápisnice určil zástupcu starostu p. Tomáša Demka. P. starosta dal hlasovať: Kto je za,
aby toto zastupiteľstvo sa určovalo podľa tejto komisie, overovateľov a zapisovateľa?
Počet prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Bod č. 3 Schválenie programu
P. starosta prečítal program zasadnutia, ktorý bol poslancom písomne doručený. Po prečítaní p.
starosta otvoril diskusiu: Má niekto nejaké doplňujúce návrhy? Pán Mgr. Vladimír Gladič mal
pripomienky k programu. Navrhol zaradenie bodov programu zasadnutia podľa dôležitosti
a doplnenie dvoch bodov a to: 1. bod - vysporiadanie pozemkov pod rodinnými domami za traťou t.j.
rodinné domy so súpisnými číslami 568 až 579 a 2. bod - rozdelenie rajónov medzi poslancov. P.
poslanec navrhol nasledovný program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Odsúhlasenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 10.12. podľa jednotlivých bodov
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho schválenie
Schválenie plánu kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
Návrh na schválenie členov obecnej rady
Návrh na schválenie členov komisií z radov občanov, náplň ich práce
Návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ obce Veľká Ida
Návrh na schválenie plánu hlavných úloh na rok 2019
Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 a programového rozpočtu na roky 2020-2021
a stanovisko hl. kontrolóra
Návrh na schválenia riešenia katastra Gomboš
Návrh na schválenia riešenia pozemkov pod rodinnými domami súpisných čísel 568 až 579
Schválenie denného stacionára v obci Veľká Ida
Interpelácie poslancov
Rôzne
Diskusia
Záver

P. starosta dal hlasovať: Dávam teraz hlasovať za návrh pána Mgr. Gladiča, aby zmena
programu OZ prebehlo podľa návrhu p. Mgr. Gladiča.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Návrh neprešiel.
P. starosta dal hlasovať: Kto je za, schválenie pôvodného programu?
Počet prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Návrh neprešiel.
P. starosta vyzval poslancov OZ, aby navrhli program zasadnutia, nakoľko konštatoval, že bez
schváleného programu OZ nemôže rokovať. P. starosta otvoril diskusiu, kde spoločne s poslancami
navrhli tretiu verziu programu zasadnutia, nasledovne:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, potvrdenie platnosti predchádzajúcich
uznesení
5. Návrh na schválenie plánu hlavných úloh na rok 2019
6. Návrh na schválenie riešenia katastra Gomboš
7. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 a programového rozpočtu na roky 2020-2021
a stanovisko hl. kontrolóra
8. Návrh na schválenie členov obecnej rady
9. Návrh na schválenie členov komisií z radov občanov, náplň ich práce
10. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide na rok 2019
11. Návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ obce Veľká Ida
12. Zriadenie denného stacionára v obci Veľká Ida /Elzin dom/ - projektový zámer
13. Schválenie plánu kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

14.
15.
16.
17.

Interpelácie poslancov
Rôzne
Diskusia
Záver

Ešte predtým, než by došlo k hlasovaniu p. starosta oboznámil resp. informoval OZ o projektovom
zámere – Denný stacionár v obci Veľká Ida, nakoľko poslanci uvažovali vypustiť bod č. 12
z programu zasadnutia a presunúť to na ďalšie zasadnutie OZ. Po vysvetlení p. starosta dal hlasovať:
Kto je za predložený program zastupiteľstva?
Počet prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, potvrdenie platnosti
predchádzajúcich uznesení
P. starosta konštatoval, že na ustanovujúcej schôdzi došlo k procesnej chybe a preto niektoré
uznesenia nepodpísal (vetoval). OZ môže trojpätinovou väčšinou prelomiť starostove veto, aby
uznesenia boli platné. P. starosta dal hlasovať: Kto je za, aby OZ potvrdilo platnosť uznesení č.
3/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018 a 8/2018 z 1. zasadnutia OZ vo Veľkej Ide zo dňa 10.12.2018?
Počet prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Bod č. 5 Návrh na schválenie plánu hlavných úloh na rok 2019 (príloha č.1)
P. starosta prečítal návrh plánu hlavných úloh na rok 2019 a otvoril k tomu diskusiu. Po zmene
a doplnení niektorých bodov zo strany poslancov p. starosta dal hlasovať: Kto je za, prednesený plán
hlavných úloh na rok 2019 s tými zmenami?
Počet prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Bod č. 6 Návrh na schválenie riešenia katastra Gomboš
Pán starosta prečítal svoj návrh, následne privítal na OZ pozvaného pána advokáta JUDr. Tibora
Sásfaia, ktorý poskytuje právnické služby pre obec. Vo svojom vystúpení vysvetlil poslancom
a občanom aktuálny stav riešenia katastra Gomboš a odporučil vyčkať na rozhodnutie Krajského súdu
Košice. P. starosta navrhol, aby OZ vyčkalo na rozhodnutie súdu. Návrh na schválenie riešenia
katastra Gomboš bol presunutý na ďalšie rokovanie OZ, ale až po vydaní rozhodnutia súdu.
Bod. č. 7 Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 a programového rozpočtu na roky 20192021 a stanovisko hl. kontrolóra
Ekonómka obce Ing. Zuzana Nehmanová predniesla návrh rozpočtu na rok 2019 a programového
rozpočtu na roky 2019 až 2021. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na roky 2019-2021
prečítal p. starosta, nakoľko hl. kontrolórka nemohla sa zúčastniť rokovania OZ. P. starosta dal

hlasovať za A) Kto je za, návrh rozpočtu na rok 2019 v členení podľa funkčnej klasifikácie a
hlavných kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. (príloha č.2)
Počet prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Návrh prešiel.
Po B) Kto je za, návrh programového rozpočtu na rok 2019? (príloha č.3)
Počet prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Návrh prešiel.
A za C) Obecné zastupiteľstvo B E R I E N A V E D O M I E:
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na roky 2019-2021. (príloha č.4)
b) Programový rozpočet na roky 2020 a 2021.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod. č. 8 Návrh na schválenie členov obecnej rady
V tomto bode pán starosta navrhol do obecnej rady pána zástupcu starostu Tomáša Demka,
predsedu za časť obce Gomboš pána Mgr. Vladimíra Gladiča a predsedu finančnej komisie pána
Štefana Demka. P. starosta dal hlasovať: Kto je za, predložený návrh zloženia obecnej rady?
Počet prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Bod. č. 9 Návrh na schválenie členov komisií z radov občanov, náplň ich práce
V ďalšom p. starosta konštatoval, že na ustanovujúcej schôdzi došlo k procesnej chybe a preto
niektoré uznesenia nepodpísal (vetoval). OZ môže trojpätinovou väčšinou prelomiť starostove veto,
aby uznesenia boli platné. P. starosta dal hlasovať: Kto je za, aby OZ potvrdilo platnosť uznesenia
č. 4/2018 z 1. zasadnutia OZ vo Veľkej Ide zo dňa 10.12.2018?
Počet prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Ďalej sa riešil návrh na schválenie členov komisií z radov občanov. Schválili sa členovia z radov
občanov do jednotlivých komisií nasledovne: Finančná komisia – Aneta Gladičová, Klára
Tirpáková; Komisia verejného poriadku a rómskej problematiky – Michal Jano st., Vladimír
Gerda; Komisia pre cezhraničnú spoluprácu – Ing. Alica Gladičová, Mgr. Kristián Szabó; Komisia
pre časť obce Gomboš – Ladislav Karčák, MVDr. Július Beluscsák; Komisia pre ochranu

verejného záujmu - Mgr. Gabriela Lukáča, Mgr. Silviu Galajdovú; Sociálna komisia – Ladislav
Veres, Edita Theisová; Komisia kultúry, školstva a mládeže – Mgr. Kristián Szabó, Csaba Varga;
Komisia športu – Jozef Žiga st., Gabriel Póša; Komisia pre životné prostredie a výstavbu – Ján
Rontó, Mária Hajdučeková.
Bod. č. 10 Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide na rok 2019
P. starosta predniesol svoj návrh, aby nasledujúce riadne zasadnutia OZ sa konali prevažne každú
poslednú stredu v mesiaci daného kalendárneho roka. Pani poslankyňa Lucia Theisová navrhla, aby
nasledujúce riadne zasadnutia OZ sa konali každý mesiac prvý štvrtok o 16.00 hod.. P. starosta dal
hlasovať za zmenení návrh.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Návrh prešiel.
Bod. č. 11 Návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ obce Veľká Ida (príloha č.5)
Návrh bol doručený poslancom elektronickou formou, na OZ to predniesol pán zástupca starostu.
Starosta k návrhu otvoril diskusiu. Do zásad odmeňovania sa doplnilo hlasovaním OZ odmena
zástupcu starostu obce vo výške 192,- €/mesiac, platná do 31.1.2019. Po ukončení diskusií, poslanci
jednoznačne schválili zásady odmeňovania poslancov OZ obce Veľká Ida.
Bod. č. 12 Zriadenie denného stacionára v obci Veľká Ida /Elzin dom/ - projektový zámer
V tomto bode p. starosta informoval poslancov o aktuálnej situácií projektového zámeru –
Zriadenie denného stacionára v obci Veľká Ida /Elzin dom/. P. starosta otvoril diskusiu. Po diskusií
dal hlasovať: Kto je za, aby obec pokračovala v projekte „Zriadenie denného stacionára v obci
Veľká Ida“?
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
Bod. č. 13 Schválenie plánu kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 (príloha č. 6)
Plán kontroly hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 prečítal p. starosta. Poslanci kontrolu brali na
vedomie bez pripomienok.
Bod. č. 14 Interpelácie poslancov
V tomto bode poslanci mali možnosť klásť otázky starostovi, zástupcovi starostu obce, hlavnému
kontrolórovi vo veciach výkonu ich práce.
Bod. č. 15 Rôzne
Žiadosti občanov,:
- žiadosť pána Štefana Gála. o poskytnutie jednorazového finančného príspevku bola posunutá
na nasledujúce zasadnutie.
- žiadosť pani Anny Kocúrovej. o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci bola posunutá
na nasledujúce zasadnutie.
Ďalej bola prerokovaná žiadosť firmy KKP Land, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina,
ako vlastník pozemkov v Priemyselnom parku Veľká Ida o odkúpenie pozemkov KN-E p.č. 3220/1,
LV 6749 o výmere 2309 m2, druh pozemku ostatná plocha a KN-E p.č. 3220/24, LV 6749 o výmere
1867 m2, druh pozemku ostatná plocha. Pán starosta otvoril diskusiu. Po diskusií dal hlasovať: Kto je
za predaj spomenutých pozemkov?

Počet prítomných: 9

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Pán starosta konštatoval, že obec v tomto prípade bude postupovať podľa § 9a bodu (1) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí.
Návrh pána Ing. Ladislava Šnír., o ponuke na vysporiadanie osobného vlastníctva pozemkov
v užívaní obce Veľká Ida. Ide o tieto pozemky: KN-E p.č. 638/131, druh pozemku – orná pôda
o výmere 1486 m2; KN-E p.č. 638/5, druh pozemku – orná pôda o výmere 845 m2 a KN-E p.č. 638/6,
druh pozemku – orná pôda o výmere 3667 m2. Tieto pozemky sa nachádzajú väčšinou na starom
futbalovom ihrisku v obci Veľká Ida. Nakoľko sa jedná o viac vlastníkov, ktorí tam majú svoje
pozemky v spomínanej lokalite pán starosta navrhol pracovné stretnutie s nimi.
Ďalej sa rokovalo o návrhu na schválenia riešenia pozemkov pod rodinnými domami súpisných
čísel 568 až 579. Poslanci navrhli, aby sa postupovalo podobne ako pri predošlom návrhu.
16 Diskusia
V tomto bode rokovania vystúpili občania so svojimi problémami pred OZ.
17 Záver
Starosta sa poďakoval každému za účasť na 2. riadnom zasadnutí OZ a ukončil zasadnutie.

Overovatelia:
.................................................
Mgr. Silvia Galajdová

Vo Veľkej Ide, dňa ...................................

............................................
Mgr. Gabriel Lukáč

..................................................
Peter Nagy
starosta obce

