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Zápisnica 

 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide 

konaného dňa 10.12.2018 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

     1.   Otvorenie zasadnutia. 

     2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

     3.   Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení            

           o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva.  

     4.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho  

           zasadnutia novozvoleným starostom.  

     5.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.  

     6.   Vystúpenie starostu. 

   7.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 

   8.   Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

   9.   Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri   

         výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

   10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia  

         zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. 

   11. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1  

          zákona 36/2005 Z. z. o rodine.  

   12. Určenie platu starostu. 

   13. Menovanie zástupcu starostu podľa §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

     Bod č. 1 

            Ustanovujúce zastupiteľstvo sa začalo vypočutím štátnej hymny a otvorením zasadnutia 

starostom MVDr. Júliusom Beluscsákom. 

 

     Bod č. 2 

             Určenie zapisovateľa a návrh na chválenie overovateľov predniesol MVDr. Július Beluscsák. 

 

     Bod č. 3 

            Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Alica Gladičová predniesla správu o výsledku 

komunálnych volieb v obci Veľká Ida. 

              

     Bod č. 4 a 5 

              Novozvolený starosta Peter Nagy a novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub.  

 

     Bod č. 6 

               Pán starosta obce Peter Nagy predniesol slávnostný príhovor v príhovore poďakoval 

občanom za prejavenú dôveru a poprial novozvoleným poslancom vo volebnom období 2018-2022 

príjemnú spoluprácu. 
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         Bod č. 7 

               Poslanec Mgr. Vladimír Gladič predniesol návrh na zriadenie Obecnej rady. Poslanci 

hlasovaním zriadenie Obecnej rady schválili.  

 

         Bod č. 8 

Následne starosta obce Peter Nagy predniesol návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, 

neskôr prebehla voľba ich predsedov a členov nasledovne: 

 

A) Finančná komisia – predseda: Štefan Demko 

Členovia: Mgr. Silvia Galajdová, Mgr. Gabriel Lukáč 

 

B) Sociálna komisia – predseda: Lucia Theisová 

Členovia: Mgr. Gabriela Abošiová, Mgr. Silvia Galajdová 

  

C) Komisia kultúry, školstva a mládeže – predseda: Mgr. Gabriela Abošiová 

Členovia: Lucia Theisová, Peter Ignáth,  

 

D) Komisia športu – predseda: Peter Ignáth 

Členovia: Mgr. Gabriel Lukáč, Ivan Csiszár 

 

E) Komisia pre životné prostredie a výstavbu – predseda: Mgr. Gabriel Lukáč 

Členovia: Tomáš Demko, Štefan Demko 

 

 F) Komisia verejného poriadku a rómskej problematiky – predseda: Ivan Csiszár 

Členovia: Mgr. Vladimír Gladič, Tomáš Demko 

 

G) Komisia pre cezhraničnú spoluprácu – predseda: Mgr. Silvia Galajdová 

Členovia: Mgr. Gabriela Abošiová, Mgr. Vladimír Gladič, 

 

H) Komisia pre časť obce Gomboš – predseda: Mgr. Vladimír Gladič 

Členovia: Peter Ignáth, Štefan Demko 

 

 

       Bod č. 9 

              Starosta obce Peter Nagy predniesol návrh na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov a následne prebehla voľba jej členov nasledovne: 

predseda: Tomáš Demko 

členovia: Mgr. Vladimír Gladič, Štefan Demko 

 

     Bod č. 10 

                   Starosta obce Peter Nagy predniesol návrh na schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý 

bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom 

zriadení. Poslanci na návrh starostu obce hlasovaním súhlasili, aby starosta obce poveril Mgr. Silviu 

Galajdovú zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

     Bod č. 11 

                 Starosta obce Peter Nagy predniesol návrh na schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí 

budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1  zákona 36/2005 Z. z. o rodine. Poslanci hlasovaním 
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schválili poverenie sobášiacich poslancov Tomáša Demka a Mgr. Silviu Galajdovú pre toto 

volebné obdobie. 

 

       Bod č. 12 

                K určenie platu starostu vyzval starosta obce Peter Nagy poslancov, aby dali návrh na 

fakultatívne zvýšenie základného platu starostu v percentách. Poslanec Tomáš Demko navrhol 

k základnému platu starostu, (čo činí suma 2.300,- €) fakultatívne zvýšenie o 50%. Poslanci 

hlasovaním toto zvýšenie neschválili. 

 

      Bod č. 13 

            Starosta obce Peter Nagy poveril poslanca Tomáša Demka za zástupcu starostu podľa §13b 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

 

Overovatelia: 

  

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

          Mgr. Silvia Galajdová          Mgr. Gabriel Lukáč 

 

 

               

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

                   Peter Nagy 

                                          starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


