Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide
konaného dňa 7. 2. 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
5.
Správa riaditeľa OO PZ Veľká Ida
6.
Správa na úseku požiarnej ochrany
7.
Návrh na schválenie náplne práce komisií
8.
Návrh na rozdelenie pracovných obvodov pre poslancov
9.
Návrh na schválenie VZN1/2019 Sociálny program služba občanom
10. Žiadosti záujmových organizácií o poskytnutie dotácie a návrh na schválenie výšky dotácie na
rok 2019
11. Správa o príprave vystúpenia tanečnej skupiny Experidance z Budapešti dňa 17. 2. 2019 v Angels
Aréne v Košiciach
12. Informácie o pripravovaných projektoch
13. Interpelácie poslancov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia
3. riadne zasadnutie OZ vo Veľkej Ide sa začalo príhovorom pána starostu Petra Nagya, ktorý
privítal poslancov, pozvaných hostí a občanov, zároveň skonštatoval, že zasadnutia OZ sa zúčastňujú
ôsmi poslanci a teda rokovanie OZ je uznášaniaschopné.
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Pán starosta odporučil za overovateľov týchto poslancov: p. Mgr. Gabrielu Abošiovú a p. Mgr.
Vladimíra Gladiča. Za zapisovateľa zápisnice určil zástupcu starostu p. Tomáša Demka. Následne
dal pán starosta priestor na hlasovanie.
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Návrh prešiel.
Bod č. 3: Schválenie programu
Návrh programu k rokovaniu poslanci obdŕžali v pozvánke, tiež bol zverejnený na webovej
stránke obce ako aj na úradnej tabuli obce. Pán starosta vyzval poslancov na podanie návrhov na zmenu
programu. Pani Mgr. Gabriela Abošiová navrhla, aby sa zaradil do programu bod Voľba členov do
školskej rady a do rady MŠ ako bod č. 13. Pán Štefan Demko navrhol doplniť bod č. 10 o Správe
finančnej komisie a správe hlavného kontrolóra (dotácie poskytnuté organizáciám). Pán starosta po
doplnení navrhnutých bodov prečítal program zasadnutia:
1.
2.
3.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Schválenie programu

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

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Správa riaditeľa OO PZ Veľká Ida
Správa na úseku požiarnej ochrany
Návrh na schválenie náplne práce komisií
Návrh na rozdelenie pracovných obvodov pre poslancov
Návrh na schválenie VZN1/2019 Sociálny program služba občanom
Správa finančnej komisie a správa hlavného kontrolóra, žiadosti záujmových organizácií o
poskytnutie dotácie a návrh na schválenie výšky dotácie na rok 2019
Správa o príprave vystúpenia tanečnej skupiny Experidance z Budapešti dňa 17.2.2019 v Angels
Aréne v Košiciach
Informácie o pripravovaných projektoch
Voľba členov do školskej rady
Interpelácie poslancov
Rôzne
Diskusia
Záver

P. starosta dal hlasovať, kto je za program zasadnutia.
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Návrh prešiel.

Ďalej pán starosta navrhol pre posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie návrhovú
komisiu v zložení: p. Lucia Theisová a p. Ivan Csiszár.
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Návrh prešiel.
Bod č. 4: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, potvrdenie platnosti
predchádzajúcich uznesení
Pán starosta prečítal všetky uznesenia, ktoré boli prijaté na minulom zastupiteľstve. Konštatoval, že
k poslednému uzneseniu t. j. 13/2019 treba prijať ešte jedno uznesenie, nakoľko OZ vo Veľkej Ide
neschválilo spôsob odpredaja obecného majetku. Následne prečítal navrhnuté uznesenie. Pán starosta
dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide SCHVAĽUJE odpredaj pozemkov vo
vlastníctve obce priamym predajom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ide o nasledovné parcely: KN-E p. č. 3220/1, LV
6749 o výmere 2309 m2, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Veľká Ida a KN-E p. č. 3220/24, LV
6749 o výmere 1867 m2, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Veľká Ida. Všeobecná hodnota
majetku, t. j. minimálna cena, za ktorú predmetné pozemky obec ponúka na predaj, je stanovená
znaleckým posudkom číslo 76/2018 zo dňa 8. 11. 2018 vypracovaným Ing. Beátou Serbinovou vo
výške 8 244,00 € za pozemok parc. č. KN-E 3220/1 a 6 666,00 € za pozemok parc. č. KN-E 3220/24.
Kritériom na výber uchádzača bude ponúknutá najvyššia cena. Poveruje starostu obce
k zverejneniu zámeru.
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
1

Návrh prešiel.

Bod č. 5: Správa riaditeľa OO PZ Veľká Ida
Nakoľko sa pán riaditeľ OO PZ vo Veľkej Ide nedostavil, správu prečítal pán starosta. Po prečítaní
správy pán starosta dal za úlohu komisii verejného poriadku a rómskej problematiky, aby sa vyjadrila
na ďalšom zastupiteľstve k tomuto listu, k celkovej situácii týkajúcej sa psov, no a tiež k náležitostiam,
ktoré boli spomenuté a zahrnuté v správe. Pán Mgr. Vladimír Gladič, člen komisie verejného poriadku
a rómskej problematiky, konštatoval, že v minulosti dostávali celkovú správu všetci poslanci. Vyjadril
sa, že je potrebné doručiť fotokópiu pánovi predsedovi ešte pred zasadnutím komisie verejného
poriadku a rómskej problematiky. Pán starosta vysvetlil poslancom, prečo nedostali včas správu
riaditeľa OO PZ vo Veľkej Ide. Pán starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo BERIE
NA VEDOMIE správu riaditeľa OO PZ vo Veľkej Ide (príloha č.1).
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 6: Správa na úseku požiarnej ochrany
Správu na úseku požiarnej ochrany predniesol požiarny technik pán Ing. Gabriel Szabó Bartko.
Pán starosta následne dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE správu na úseku
požiarnej ochrany (príloha č. 2).
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 7: Návrh na schválenie náplne práce komisií
Návrh bol poslancom písomne doručený, ktorý navrhol pán Mgr. Vladimír Gladič. Pán starosta
otvoril diskusiu. Pán Mgr. Vladimír Gladič k návrhu, ktorý predložil, podotkol, že komisia sa zriaďuje
ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán OZ. Pán poslanec zistil, že sú v návrhu aj nezrovnalosti
v posledných dvoch bodoch (preklep), žiada o opravu. Pán starosta dal hlasovať: Kto je za prijatie
návrhu na schválenie náplne práce komisií podľa návrhu pána Gladiča aj s tými opravami?
(príloha č.3)
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Bod č. 8: Návrh na rozdelenie pracovných obvodov pre poslancov
Návrh bol poslancom písomne doručený, ktorý navrhol pán starosta so zástupcom, nasledovne:
Mgr. Gabriel Lukáč
Veľká Ida č. d
1
111
Peter Ignáth
Veľká Ida č. d
112
199
Lucia Theisová
Veľká Ida č. d
200
319
Mgr. Gabriela Abošiová
Veľká Ida č. d
320
419
Štefan Demko
Veľká Ida č. d
420
510
Mgr. Silvia Galajdová
Veľká Ida č. d
511
579
Ivan Csiszár
Veľká Ida č. d
stará osada
Tomáš Demko
Veľká Ida č. d
sociálne nájomné byty + nové RD
Mgr. Vladimír Gladič
Gomboš č. d.
1
99
Na otázku pani poslankyne Mgr. Silvie Galajdovej týkajúcej sa nových rodinných domov
odpovedal pán zástupca. Pán starosta dal hlasovať: Kto je za prijatie návrhu na rozdelenie
pracovných obvodov pre poslancov? (príloha č.4)
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Návrh prešiel.

Bod č. 9: Návrh na schválenie VZN1/2019 Sociálny program služba občanom
Pán starosta v tomto bode zdôraznil, že sa jedná o novú službu, ktorú mal aj vo svojom volebnom
programe. Návrh bol zverejnený dňa 23. 1. 2019 na pripomienkovanie na webovom sídle obce ako aj
na úradnej tabuli obce. Pán starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Mgr. Abošiová
reagovala, že sa rozprávala s pani riaditeľkou ZŠ. Pýtala sa starostu obce, či už bol urobený nejaký
prieskum, či sa prihlásili nejakí ľudia, resp. či je o túto službu záujem zo strany občanov. V danom šk.
roku 2018/2019 škola nemá problém s kapacitou, ale v novom šk. roku 2019/2020 má do školy nastúpiť
viac detí, vzniká problém s ich umiestnením. Nakoľko v kuchyni pri ZŠ nastane zmena, musí prísť
i hygiena, ktorá odsúhlasí, či dôchodcovia môžu mať svoje obedáre umiestnené v tomto zariadení, alebo
je potrebné na to vyčleniť nové priestory. Pani poslankyňa navrhla, aby sa najprv riešila problematika
hygieny až následne daný návrh. Pani poslankyňa Mgr. Galajdová sa informovala o tom, kedy by bolo
možné so službou začať. A či bol urobený nejaký prieskum. Pán poslanec Mgr. Gladič doplnil, že sa
informoval u pani riaditeľky. Momentálna kapacita je 450 obedov, čo je maximum pre ZŠ vo Veľkej
Ide, ktoré môže zabezpečiť zo strany kuchyne, nakoľko je kuchyňa takto uspôsobená. Zatiaľ ani pani
riaditeľka ZŠ vo Veľkej Ide nevie, ako to bude s obedmi zadarmo od nového šk. roka, nakoľko celkovo
bude mať cca 600 žiakov. Veľa záleží aj od toho, koľko detí sa zapíše do prvého ročníka. Je možné, že
škola nebude schopná od septembra zabezpečovať obedy. Pani riaditeľka tiež spomenula, že strava sa
nesmie vydávať v školských priestoroch, pretože by boli nutné ďalšie potvrdenia od hygieny, čo zatiaľ
ani toto VZN nerieši. Pán starosta reagoval na otázky a na podnety poslancov. Pani poslankyňa Mgr.
Abošiová sa informovala o článku 2 bod 2.2, žiaci by mali mať prednosť, ale to vo VZN nie je. Je
potrebné to doplniť. Pán starosta potvrdil, že žiaci majú v tomto smere prednosť. Podľa pani hlavnej
kontrolórky v prvom rade školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravu pre žiakov. ŠJ pri ZŠ je na to
zriadená, preto to tam ani nemusí byť a toto je iba podnikateľská činnosť. Pán poslanec Mgr. Lukáč sa
informoval o článku 1 bod 1. 1. písm. b) „sú nezamestnaní a sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav na
to odkázaní“. Pani hlavná kontrolórka mu vysvetlila, že ide o ZŤP osoby a nie invalidné osoby.
Následne sa pán Mgr. Lukáč informoval, či by nebolo lepšie čakať až do septembra, nakoľko ide
o investície z oboch strán a nie je jasné, koľko žiakov pribudne do ZŠ od septembra. Starosta obce
uviedol, že investície sú minimálne, rozvoz obedov bude zabezpečovať pracovníčka obecného úradu.
Pán poslanec Štefan Demko žiadal o vysvetlenie, resp. opravu v článku 1 bod 1.1. písm. a) a b). Pán
starosta vysvetlil aj opravil článok 1 bod 1.1. písm. a) a b), uzavrel diskusiu a dal hlasovať: Kto je za
schválenie VZN č. 1/2019 Sociálny program služba občanom, ktorým sa určuje postup pri
poskytovaní obedov pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov obce Veľká Ida aj
s navrhnutými zmenami? (príloha č.5)
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Pán starosta navrhol 5 minútovú prestávku.
Bod č. 10: Správa finančnej komisie a správa hlavného kontrolóra, žiadosti záujmových
organizácií o poskytnutie dotácie a návrh na schválenie výšky dotácie na rok 2019
Po prestávke pán starosta otvoril ďalší bod zasadnutia a odovzdal slovo pánovi predsedovi
finančnej komisie, aby predniesol svoju správu. Po prečítaní správy starosta dal hlasovať: Obecné
zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE správu finančnej komisie (príloha č.6).
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Pán starosta odovzdal slovo aj hlavnej kontrolórke obce, ktorá predniesla svoju správu
ohľadne poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľká Ida PO, FO – podnikateľom a o kontrole
vykonanej ohľadom vyúčtovania dotácií, ktoré získali záujmové organizácie činné v obci v roku 2018.
Po prednesení správy starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE správu
hlavného kontrolóra obce.
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán starosta vyzval poslancov, aby navrhli, koľko finančných dotácií by mala obce poskytnúť
pre žiadateľov záujmových organizácií, nakoľko v rozpočte bolo na túto položku /dotácie/
odsúhlasených max. 30 000 €. Požadované finančné dotácie záujmových organizácií, ktoré pôsobia na
území obce Veľká Ida, na rok 2019 sú nasledovné:
- PZ Jastrab: 5 000 €;
- SZCH – základná organizácia vo V. Ide: 4 000 €;
- ZO Csemadok vo V. Ide: 3 900 €;
- RKC na Slovensku, cirkevný zbor V. Ida: 1 000 €;
- ŠKO Veľká Ida: 17 000 €;
- FS ILOSVAI vo V. Ide: 11 000 €;
- Rímskokatolícka cirkev vo V. Ide: 1 000 €;
Po 13 minútovej diskusii pán starosta dal hlasovať: Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce pre PZ Jastrab Veľká Ida, Perín 56, 044 74 Perín – Chym, IČO: 35511460 vo
výške 4 000 €.
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Návrh prešiel.
Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Slovenský zväz chovateľov –
Základná organizácia vo Veľkej Ide vo výške 4 000 €.
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre ZO CSEMADOK vo Veľkej
Ide, Veľká Ida 294, 044 55 Veľká Ida, IČO: 00177717018 vo výške 3 000 €.
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Návrh prešiel.
Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre reformovanú kresťanskú
cirkev na Slovensku, cirkevnému zboru Veľká Ida, vo výške 1 000 €.
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.

Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Športový klub obce Veľká
Ida, 044 55 Veľká Ida 674, ICO: 42095387 vo výške 10 000 €.
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 2
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre FS ILOSVAI, Mierová 431,
044 55 Veľká Ida, IČO: 35542039 vo výške 7 000 €.
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre rímskokatolícku cirkev vo
Veľkej Ide vo výške 1 000 €.
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Pán starosta informoval poslancov, že pani poslankyňa Mgr. Silvia Galajdová musela odísť,
konštatoval, že sa OZ zúčastňuje 7 poslancov a teda rokovanie OZ je uznášaniaschopné.
Bod č. 11: Správa o príprave vystúpenia tanečnej skupiny Experidance z Budapešti dňa 17. 2.
2019 v Angels Aréne v Košiciach
V tomto bode pán starosta informoval poslancov, ako aj prítomných občanov o príprave
vystúpenia tanečnej skupiny Experidance z Budapešti dňa 17. 2. 2019 v Angels Aréne v Košiciach.
Bod č. 12: Informácie o pripravovaných projektoch
Pán starosta informoval poslancov o pripravovaných projektoch, o tom, v akom stave sa
nachádzajú tieto projekty z hľadiska plánu hlavných úloh na rok 2019. Pán poslanec Mgr. Gladič
reagoval na zriadenie detského ihriska v časti obce Gomboš. Ako predseda komisie pre časť obce
Gomboš prečítal správu zo dňa 5. 2. 2019. Pán starosta pokračoval v informovaní poslancov o stave
vysporiadania pozemkov pod RD súp. č. 568 až 579. Obec má nového právnika, ktorý sa špecializuje
aj na vysporiadanie pozemkov a tiež sa zameriava na komunálnu politiku. Pán starosta sa informoval
u právnika, ako sa dajú vysporiadať tieto pozemky. Po prvé: obec nemôže odkúpiť tie parcely a to
posunúť ďalej. Obec môže odkúpiť pozemky napríklad za 10 eur, ale predať to môže až cca o 5 rokov
a za vyššiu cenu. Za rozdiel, čo obec zarobí, treba zaplatiť daň, ale aj odvody do sociálnej poisťovne.
Po druhé: trojčlenky, obec poskytne svojho právnika na vybavenie potrebných formalít (papierov)
k odkúpeniu pozemkov občanom, ktorí bývajú v RD pod súp. č. 567 až 579. Tak isto je potrebné
odkúpiť pozemky, ktoré patria k RD súp. č. 568, nakoľko sa jedná o obecný majetok, ktorý tiež treba
vysporiadať. V tejto veci z radov občanov vystúpila aj pani Stupáková, ktorá vysvetlila poslancom, ako
to odkúpili v roku 1995 od obce Veľká Ida, cíti sa byť podvedená, nakoľko si myslela, že kupuje aj
parcely, ktoré sa nachádzajú pod RD, taktiež dvor a záhradu. Jediná možnosť je, keď pán starosta dá
hlasovať: po A) Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide BERIE NA VEDOMIE informácie
o možnostiach vysporiadania pozemkov pod rodinnými domami súp. č. 568 až 579 a po B) Obecné
zastupiteľstvo vo Veľkej Ide ŽIADA starostu obce o zabezpečenie právnika obce, aby vysporiadal
parcely pod RD súp. č. 569 až 579 a tiež parcelu pod RD 568, ktorá je v majetku obce.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.

Pán starosta ďalej informoval poslancov o tom, že obec má vysokú pôrodnosť a kapacita ZŠ
bude v dohľadnom čase nepostačujúca. O danom probléme sa rozprával aj s pani riaditeľkou ZŠ. Bolo
navrhnuté riešenie vo forme výstavby kontajnerovej školy, ktorá by bola súčasťou ZŠ. Pán starosta chce
riešiť aj rómsku materskú školu na mieste starej. Starú budovu by obec odstránila a na miesto toho by
postavila novú budovu. Na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok už nie je čas, nakoľko
dňa 22. februára sa končí jedna výzva. Je predpoklad, že daná výzva bude ešte vypísaná niekedy v
októbri tohto roka. Pán starosta otvoril diskusiu. Po diskusii dal návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo vo Veľkej Ide SCHVAĽUJE asanáciu starej rómskej školy a prípravu projektu
výstavby rómskej materskej školy na mieste starej budovy zo štrukturálnych fondov EÚ. Dal
hlasovať.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
Ďalej sa vyjadril ešte k pozemkom, ktoré sú na futbalovom ihrisku. Jedná sa o vysporiadanie
pozemkov pána Šníra, ktorý žiadal odpredať svoje pozemky pre obec za cca 20 – 40 eur. Pán starosta
informoval poslancov, že podobne ako pri dvojdomoch, požiadal pána advokáta obce, aby navrhol
formy riešenia, nakoľko je tam viac vlastníkov. Prioritne by sa daný problém riešil výmenou /zákon SR
NR č. 66/2009 Z.z./ a nie odkúpením.
Bod č. 13: Voľba členov do školskej rady
V tomto bode poslanci volili členov do školskej rady a členov do rady MŠ. Pani poslankyňa
Mgr. Abošiová navrhla do školskej rady: Editu Theisovú, JCDr. Lászlóa Szalayho, PhD., Tomáša
Demka, Mgr. Silviu Galajdovú. Pán starosta dal voliť navrhnutých členov do školskej rady.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Návrh prešiel.
Pani poslankyňa Mgr. Abošiová tiež navrhla členov do rady MŠ: seba, Luciu Theisovú, Máriu
Švarbalíkovú. Pán starosta dal voliť navrhnutých členov do rady MŠ.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Návrh prešiel.
Pán starosta informoval poslancov, že nakoľko do 31. 12. 2018 nebol schválený návrh rozpočtu,
tak obec do 8. 1. 2019 hospodárila podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, išlo teda
o rozpočtové provizórium (§ 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.). Pred OZ bola poslancom predložená
tabuľka. Pani hlavná kontrolórka obce vysvetlila poslancom, prečo treba k tejto záležitosti prijať
uznesenie. Následne pán starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide
SCHVAĽUJE čerpanie zúčtovania rozpočtu v rozpočtovom provizóriu za obdobie 1. 1. po 8. 1.
2019 (príloha č. 7).
Počet prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Návrh prešiel.

Bod č. 14: Interpelácia poslancov
V tomto bode poslanci mali možnosť klásť otázky starostovi, zástupcovi starostu obce, hlavnému
kontrolórovi vo veciach výkonu ich práce.
- pán poslanec Mgr. Gladič dal interpeláciu aj na minulom zasadnutí a chcel vedieť, prečo to nebolo
v zápisnici;
- pán poslanec žiadal a ani nesúhlasil z rozpočtom, keďže nebol spracovaný tak, ako mal byť podľa
zákona a podľa metodického pokynu a položiek, aby bol oboznámený s tým, čo sa čerpalo a čo sa
naplánovalo.
- Mgr. Gladič: „Prešiel mesiac a nedostal som nič, hlavná vec, že som dostal odpoveď, že budem
prvým poslancom kto to dostane. Tiež sa to neobjavilo v interpelácií.“
Odpoveď pána starostu: „Bolo to myslené tak, že vám to bude doručené v nasledujúcom roku, keď sa
bude schvaľovať ďalší rozpočet. Pozriem sa na to a na ďalšom zastupiteľstve vás budem informovať.“
- pani poslankyňa Theisová adresovala svoju otázku pánovi starostovi: „Na minulom zastupiteľstve
sme mali predloženú žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku. Dostali sme k tomu nejaké
podklady?“
Odpoveď pána starostu: „Nedostali sme, dostali sme odpoveď od žiadateľa, že žiadosť máme
roztrhnúť.“
- pani poslankyňa Mgr. Abošiová sa pýtala pána starostu: „Aká je momentálna situácia s obecnou
hliadkou, keďže viem, že sa vyskytli problémy, odmietli pracovať, bolo to i medializované. Ako je
to teraz?“
Odpoveď pána starostu: „Momentálne robia podľa pôvodnej stanovenej osnovy, ktorú sme následne
upravili. Chodia na tie miesta, kde to bolo dohodnuté. Nemám spätnú negatívnu väzbu, že by sa na nich
niekto sťažoval. Nemôžem ich neustále kontrolovať či sú stále tam, kde majú byť. Kolektív je súdržný
a nedošlo k rozbrojom.“
- pán poslanec Štefan Demko sa opýtal pána starostu: „Plánuje sa čistenie koryta potoka? Znova je
zanesené hlavne pod veľkým mostom, keby prišla veľká voda znova by bola povodeň. Je potrebné
urobiť nejakú revíziu a prezrieť tie najrizikovejšie miesta.“
Odpoveď pána starostu: „Máme to v pláne, chceme to lepšie udržiavať, zavolať na to techniku, ktorú
má SVP Povodie Bodrogu a Hornádu. Chceme zamestnať cez ÚPSVR viac ľudí, aby sme to mohli
vyčistiť.“
- pani poslankyňa Theisová sa opýtala pána starostu: „Novinový stánok situovaný pri zdravotnom
stredisku je v zlom stave. Neviem komu patrí. Podobne je na tom i informačná tabuľa nachádzajúca
sa pri kultúrnom stredisku, ktorá je už stará. Nedalo by sa niekde v dedine urobiť tabuľa s prácami
žiakov z MŠ a ZŠ podobne ako je to v Períne?“
Odpoveď pána starostu: „Starú informačnú tabuľu som dal zamestnancom vyrezať, mal som v pláne
zistiť majiteľa novinového stánku, ale ešte som sa k tomu nedostal.“
- pán poslanec Mgr. Gladič sa informoval ohľadne blížiaceho sa školenia pre poslancov: „Ako to s tým
je?“
Pán zástupca odpovedal: „Právne základy obce nielen pre novozvolených členov sa budú realizovať
nasledovne: I. časť 26. 2. 2019 /utorok/ a II. časť 15.3.2019 /piatok/. Na tieto školenia sú zapísaní všetci
poslanci.“

Žiadosť pána Júliusa Čisára o zakúpení futbalových dresov sa presúva na ďalšie OZ.
Bod č. 15: Diskusia
V tomto bode rokovania vystúpili občania so svojimi problémami pred OZ. O slovo požiadala pani
Forraiová, jej požiadavka sa týkala renovácie budovy železničnej stanice, ktorá je v dezolátnom stave
(zničená, špinavá), dotkla sa i problematiky verejného WC, ktoré nefunguje. Tiež spomenula to, že
v uliciach za železničnou traťou nesvieti verejné osvetlenie, chýba autobusová zastávka na strane
smerom od Perína, je potrebná nová zastávka predovšetkým v čase zlého počasia (dážď, zlé
poveternostné podmienky), pretože cestujúci sa nemajú kde ukryť. Ďalej sa vyjadrila k faktu, že miestne
komunikácie za železničnou traťou sú v dezolátnom stave. Pani Stupáková sa informovala o tom, či sa
po kanalizačných prácach bude pokračovať v asfaltovaní miestnych komunikácií. Pán Veres, ako člen
Slovenského zväzu chovateľov, sa vo svojom vystúpení poďakoval poslancom za dotáciu, ktorú
schválilo OZ pre zväz. Pani poslankyňa Mgr. Abošiová sa opýtala pána starostu obce na problematiku
zatvorenej brány č. 8, ktorá je vstupom do spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Zaujímalo ju, z akého
dôvodu je otvorená len ráno a prečo len raz za dvadsaťštyri hodín (problém trvá od 1. 2. 2019), keďže
niektorí občania potrebujú využívajú túto bránu v rôznych časoch podľa ich pracovnej smeny.
Pán starosta odpovedal na horeuvedené otázky nasledovne:
- budova železničnej stanice nie je naša, nie je v majetku obce;
- čakáme na modernizáciu verejného osvetlenia, v rámci toho by sa vymenili žiarovky za LED, na
niektorých úsekoch aj celá lampa. V uliciach za traťou vypadáva verejné osvetlenie i v dôsledku
toho, že fúka silný vietor a káble sa stretávajú a vzniká skrat. Pán Karčák, ktorý vykonáva opravu,
resp. revíziu verejného osvetlenia v celej obci, mal za úlohu namontovať izoláciu proti skratu
vzájomného stretu káblových vedení;
- po kanalizačných prácach, keď bude lepšie počasie, sa bude i ďalej pokračovať v opravách, resp.
vyasfaltovaní miestnych komunikácií, ale len tam, kde boli vykonané výkopové práce;
- dcérska spoločnosť U. S. Steelu Košice, s. r. o. nemá dosť zamestnancov /strážnikov/ na
zabezpečenie brány č. 8.
Bod č. 16: Záver
Starosta sa poďakoval všetkým za účasť na 3. riadnom zasadnutí OZ a ukončil zasadnutie.

Overovatelia:
.................................................
Mgr. Gabriela Abošiová

Podpísané: Vo Veľkej Ide dňa 15. 2. 2019

............................................
Mgr. Vladimír Gladič

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

