Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide
konaného dňa 5.6.2019

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. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Návrh na schválenie rokovacieho poriadku
7. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2019 a návrh na schválenie zmien rozpočtu na
rok 2019
8. Návrh na schválenie uznesení k projektu „Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká
Ida“
9. Interpelácie poslancov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia
6. 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
P. starosta navrhol pre posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie návrhovú komisiu
v zložení: p. Mgr. Silvia Galajdová a p. Štefan Demko. Ďalej p. starosta odporučil za overovateľov
týchto poslancov: p. Mgr. Gabriela Abošiová a p. Mgr. Gabriel Lukáč. 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: 8
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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 navrhol doplniť bod programu č. 6 Štatút obce, č. 10
Žiadosť ŠKO Veľká Ida, č. 11 Žiadosť pána Csaba Breza – BC Tradehouse a č. 12 Prenájom parciel
v časti obce Gomboš. P. starosta dal hlasovať: Kto je za aby sme vsunuli tieto body do programu
rokovania OZ?
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh prešiel.
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Pán starosta po doplnení navrhnutých bodov prečítal program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Voľba hlavného kontrolóra obce
Štatút obce
Návrh na schválenie rokovacieho poriadku
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2019 a návrh na schválenie zmien rozpočtu na
rok 2019
9. Návrh na schválenie uznesení k projektu „Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká
Ida“
10. Žiadosť ŠKO Veľká Ida
11. Žiadosť pána Csaba Breza – BC Tradehouse
12. Prenájom parciel v časti obce Gomboš
13. Interpelácie poslancov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
P. starosta dal hlasovať, kto je za program zasadnutia.
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Návrh prešiel.

Bod č. 4: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, potvrdenie platnosti
predchádzajúcich uznesení
Pán starosta konštatoval, že podpísal všetky uznesenia a priebežne sa plnia. Následne využil priestor
a informoval poslancov a prítomných o úlohách, ktoré boli dané z minulého programu „Diskusia“.
Bod č. 5: Voľba hlavného kontrolóra obce
Pán starosta informoval poslancov, že na voľbu hlavného kontrolóra obce do 22.5.2019 boli doručené
tri obálky. Na obecnej rade boli otvorené obálky z čoho je aj zápisnica. Pán starosta dal kolovať údaje
o uchádzačov a konštatoval, že všetci kandidáti boli úspešní. Kandidáti sú nasledovní: 1. Ing. Jaroslav
Hospodár, 2. JUDr. Svetlana Pavlíková PhD., 3. PhDr. Ing. Marcela Jokeľová. Pán starosta poprosil
kandidátov, aby sa predstavili v poradí v akom poslali svoje prihlášky. Na OZ neprišla druhá kandidátka
v poradí, nakoľko sa ospravedlnila. Po dokončení prezentácie dostal slovo pán doc. JUDr. Jozef Tekeli,
PhD advokát obce, ktorý vo svojom výstupe povedal pár slov k priebehu hlasovania hlavného
kontrolóra obce. Voľba: Pán starosta dal hlasovať: Kto je za, aby obecné zastupiteľstvo vo Veľkej
Ide VOLILO za hlavného kontrolóra obce pána Ing. Jaroslava Hospodára na pracovný čas 0,2
t.j. 20 % úväzok na funkčné obdobie od 7.6.2019 do 7.6.2025.
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

2

4
4
0

Návrh neprešiel.

Pán starosta dal hlasovať: Kto je za, aby obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide VOLILO za
hlavného kontrolóra obce pani PhDr. Ing. Marcelu Jokeľovú, na pracovný čas 0,2 t.j. 20 %
úväzok na funkčné obdobie od 7.6.2019 do 7.6.2025.
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

0
8
0

Návrh neprešiel.

Pán starosta dal hlasovať: Kto je za, aby obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide VOLILO za
hlavného kontrolóra obce pani JUDr. Svetlanu Pavlíkovú PhD. na pracovný čas 0,2 t.j. 20 %
úväzok na funkčné obdobie od 7.6.2019 do 7.6.2025.
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
4
0

Návrh neprešiel.

Pán advokát obce konštatoval, že dvaja kandidáti dostali rovnaký počet hlasov a tak má nasledovať
II. kolo volieb. Pán starosta dal hlasovať: Kto je za, aby obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide
VOLILO za hlavného kontrolóra obce pána Ing. Jaroslava Hospodára na pracovný čas 0,2 t.j. 20
% úväzok na funkčné obdobie od 7.6.2019 do 7.6.2025.
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
4
0

Návrh neprešiel.

Pán starosta dal hlasovať: Kto je za, aby obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide VOLILO za
hlavného kontrolóra obce pani JUDr. Svetlanu Pavlíkovú PhD. na pracovný čas 0,2 t.j. 20 %
úväzok na funkčné obdobie od 7.6.2019 do 7.6.2025.
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
4
0

Návrh neprešiel.

Pán advokát obce konštatoval, že v II. kole ani jeden z kandidátov nezískali väčšinu hlasov. Pri
rovnosti hlasov sa rozhoduje žrebom. Zákon neupravuje kto žrebuje. Hlavným kontrolórom obce bol
zvolený v II. kole voľby žrebom - pán Ing. Jaroslav Hospodár.
Bod č. 6: Štatút obce
Pán starosta v tomto bode poprosil pána advokáta obce aby uviedol štatút obce Veľká Ida.
Otvoril k tomu diskusiu, po diskusií dal hlasovať: obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide SCHVAĽUJE
presunutie Schválenia štatútu obce Veľká Ida na ďalšie zasadnutie OZ.
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
3

8
0
0

Návrh prešiel.

Bod č. 7: Návrh na schválenie rokovacieho poriadku
Pán starosta vyzval poslancov či majú k tomu ešte nejaké námietky resp. pripomienky? Ak nie,
pán starosta dal hlasovať: Kto je za, aby obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide SCHVÁLILO návrh
Rokovacieho poriadku obce Veľká Ida v predloženom znení (príloha č.1).
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Návrh prešiel.

Pán starosta sa poďakoval za účasť pánovi advokátovi obce doc. JUDr. Jozefovi Tekelimu, PhD
hlavne za jeho pomoc a radu. Po tomto bode navrhol 3 minútovú prestávku. Prestávka bola vyhlásená
o 17:40 hod..
Po prestávke o 17:43 hod. pán starosta oznámil pokračovanie 6. riadneho zastupiteľstva. Nasledoval
Bod č. 8: Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2019 a návrh na schválenie zmien
rozpočtu na rok 2019
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2019 a návrh na schválenie zmien rozpočtu na rok
2019 vysvetlila ekonómka obce pani Ing. Nehmanová. Pán starosta otvoril k tomu diskusiu, po diskusií
dal hlasovať: za A) Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide BERIE NA VEDOMIE Vyhodnotenie
čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2019 (príloha č.2)
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Návrh prešiel.

za B) Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide SCHVAĽUJE návrh na schválenie zmien rozpočtu
na rok 2019 (príloha č.2).
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Návrh prešiel.

Bod č. 9: Návrh na schválenie uznesení k projektu „Výstavba predškolského zariadenia v obci
Veľká Ida“
V tomto bode pán starosta pripomenul poslancom, že termín podania žiadosti na projekt „Výstavba
predškolského zariadenia v obci Veľká Ida“ je do 14.6.2019. Za tým účelom je potrebné prijať ešte
nasledovné uznesenia, ktoré sa prikladajú k žiadosti. Pán starosta vyzval poslancov či majú k tomu ešte
nejaké námietky resp. pripomienky? Ak nie, pán starosta dal hlasovať Obecné zastupiteľstvo vo
Veľkej Ide za A) Schvaľuje:
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Výstavba predškolského zariadenia
v obci Veľká Ida “ realizovaného v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO6-SC612-2018-1 pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce Veľká Ida a platným územným plánom
obce
za B) Schvaľuje:
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
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za C) Schvaľuje:
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci – povinné spolufinancovanie bude vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov
za D) Schvaľuje:
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Veľká
Ida, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a sú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Návrh prešiel.

Ďalej pán starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide SCHVAĽUJE odkúpenie
pozemku parc. č. 8/79 a 3191/4 v kat. území obce Veľká Ida, LV 7684, v celkovej výmere 1202 m2
a 712 m2 za maximálnu cenu 7,- €/m2, celková cena 13 398,- €, za účelom realizácie projektu
„Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida“ realizovaného v rámci výzvy s kódom:
OPLZ-PO6-SC612-2018-1. Tieto parcely budú slúžiť, ako prístupová cesta k predškolskému
zariadeniu a k záhradám obyvateľov bývajúcich v časti obce Horný dvor.
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Návrh prešiel.

Bod č. 10: Schválenie žiadosti ŠKO Veľká Ida
Materiál bol zaslaný dodatočne, nakoľko dňa 31.5.2019 pán starosta sa zúčastnil neoficiálnej porady
so ŠKO Veľká Ida. Na porade zúčastnení rokovali o finančných problémoch klubu. Pán starosta
konštatoval, že finančná dotácia ktorá bola odsúhlasená poslancami vo februári 2019 pre ŠKO Veľká
Ida nebude postačujúca. Preto, listom žiadajú o dotáciu na letný športový deň 2019 vo výške 5 000 €.
Spolu so žiadosťou dodali aj vyúčtovanie finančných prostriedkov za I. polrok 2019 na 9 000 €. Pán
starosta k tomu otvoril diskusiu. Pán poslanec Mgr. Gabriel Lukáč konštatoval: tej žiadosti len toľko,
že to bolo očakávané, tá situácia príde. Futbal dnes je drahá zábavka. Viete dobre, že minulý rok bol
taký istý problém, že 9, 10 dokonca za 15 tisíc EUR v dnešnom svete, pri dnešných cenách, výdajoch
je málo na činnosť ŠKO. Sám som sa o tom presvedčil. Do budúcna, aby bolo, že minimálne 15 tisíc
EUR treba na futbal, alebo bude treba to rozpustiť. Pán poslanec Štefan Demko konštatoval: rozprávame
sa o dvoch rôznych veciach. On (pán poslanec Mgr. Gabriel Lukáč) hovoril o zabezpečenie finančných
prostriedkov pre futbal na rok 2019 a to je žiadosť na letný športový deň. Pani poslankyňa Mgr. Silvia
Galajdová konštatovala: všetci vieme, že na letný športový deň sa nepoužije 5 000 €. Pani poslankyňa
Mgr. Gabriela Abošiová konštatovala: že je to zavádzajúce. Pán starosta poprosil pána predsedu ŠKO
Veľká Ida o vysvetlenie. Pán predseda chce spraviť zo žiadaných financií kvalitný letný športový deň.
Od rána až do večera by bolo postarané o atrakcie a športové súťaže pre detí, hudba, zábava, guláš,
občerstvenie. Tak isto aj bývalých starších futbalistov, ktorí skončili futbalovú kariéru treba oceniť
nejakými pamätnými medailami, pohármi. Tiež to nestojí málo peňazí. Pán poslanec Štefan Demko sa
opýtal: je nejaká predstava, že kedy by sa to malo konať? Pán predseda: 13. alebo 20.júl.2019. Pani
poslankyňa Abošiová: tých 5 000 EUR potrebujete potom už aj na ďalšie fungovanie, nie len na ten
deň? Pán predseda odpovedal: áno, aj. Pani poslankyňa Lucia Theisová: a nemáte predbežný rozpočet,
koľko stojí ten jeden deň? Pán predseda odpovedal: teraz to ťažko povedať. Pán starosta konštatoval,
že keď to schvália poslanci, tak niečo bude treba vynechať z rozpočtu. Pani poslankyňa Mgr. Gabriela
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Abošiová sa opýtala pána predsedu – či náhodou nie je možnosť požiadať SFZ o putovné poháre? Pán
predseda odpovedal – zdarma to určite nebude. Poslanci ďalej diskutovali o probléme financovania
futbalu vo Veľkej Ide, ale zatiaľ nedospeli ku konkrétnym možnostiam, ako a hlavne odkiaľ by na to
zobrali peniaze. Pán starosta po ukončení diskusií dal hlasovať: kto je za, SCHVÁLENIE žiadosti
o dotáciu na letný športový deň 2019 pre ŠKO Veľká Ida vo výške 5 000 €.
Počet prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Návrh prešiel.
Bod č. 11: Žiadosť pána Csaba Breza – BC Tradehouse
Pán starosta konštatoval, že žiadosť bola doručená poslancom. Oznámenie o usporiadania verejného
kultúrneho podujatia v obci Veľká Ida, žiadosť o výpožičku verejného priestranstva. Je to akcia, ktorou
spoluorganizátorom je obec. Pán Brezo prišiel ku mne s nápadom organizovať nový festival s názvom
Food Festival. Na západe to veľmi letí a aj na Slovensku to má veľmi dobré ohlasy. Akcia sa bude konať
na kultúrnom stredisku. Počas festivalu budú pripravené pre návštevníkom stánky, ktoré budú predávať
rôzne jedlá, občerstvenia, osvieženia pre deti atrakcie – skákacie hrady, oddychová zóna, celodenní
kultúrny program – folklór, rock, pop, rap a večer bude hrávať DJ. Pán Brezo dostal slovo, aby
odprezentoval akciu Food Festival. Pán starosta veľmi srdečne pozýva každého. Potom dal návrh na
schválenie uznesenia, kto je za, SCHVÁLENIE o výpožičku obecného priestranstva (p. č. 295/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 10427 m2) pre Csaba Brezo – BC Tradehouse, Mierová
408, 044 55 Veľká Ida, IČO: 51604531 za účelom organizovanie Food Festivalu vo Veľkej Ide.
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Návrh prešiel.

Bod č. 12 Prenájom parciel v časti obce Gomboš
V tomto bode programu sa riešil dlhodobý prenájom parciel v časti obce Gomboš za účelom
veľkoplošných vysprávok a celkovej rekonštrukcie miestnych komunikácií. Na obecnej rade pán
poslanec Mgr. Vladimír Gladič navrhol, že tú cestu na parc. č. 4612/4 a 4612/2 treba vynechať
z rekonštrukcie. Urobila by sa cesta od ulice pána Karčáka až po koniec kde býva pán Jobágy. To sú
parcely č. 4608/15 a 4611/18. Pán starosta rozprával aj s pánom starostom obce Perín – Chym, oni mali
v pondelok zastupiteľstvo kde schválili 50 centov/m2/rok. SPF dá obci Veľká Ida do prenájmu pozemok
na ktorom bude detské ihrisko za cenu 3 centy/ m2/rok. Pán starosta otvoril k tomu diskusiu, po diskusií
dal hlasovať: kto je za SCHVÁLENIE prenájom parciel od obce Perín-Chym do dlhodobého
prenájmu minimálne na 10 rokov pozemné komunikácie v časti obce Gomboš, a to: parc.: č.
4608/15 a 4611/18 v registri „C“, LV 2470, katastrálne územie Perín-Chym, v celkovej výmere
2829 m2 za cenu 1 000 € na dobu 10 rokov, za účelom veľkoplošných vysprávok a celkovej
rekonštrukcie.
Počet prítomných: 8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
1

Návrh prešiel.

Bod č. 13: Interpelácia poslancov
Po prestávke poslanci mali možnosť klásť otázky starostovi, zástupcovi starostu obce, hlavnému
kontrolórovi vo veciach výkonu ich práce.
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-

pán poslanec Mgr. Gabriel Lukáč: na začiatku rokovania bolo spomenuté, že pri pánovi Winklerovi
budú namontované na ceste retardéry. Pán Winkler býva v strede ulice. Tam kde som býval ja, tam
chodia rýchlo autá.

-

pán starosta na to odpovedal: na väčšine ciest asi na 50 – 60 % cestách čo boli rekonštruované sa
sťažujú občania, že od kedy sú nové cesty rýchlejšie chodievajú aj vozidlá. Väčšina si žiada tie
retardéry. Na umiestnenie retardérov v obci je potrebné súhlas od občana, ktorý tam býva.

-

pán poslanec Mgr. Gabriel Lukáč: pani Hajdučeková. Si nám sľuboval, že nastalo nové obdobie
nová éra. Ani ona ich nevie naučiť, že bicykel nepatrí na chodník. Ja neviem možno, že ona to
neovláda. Oni nehovorím, že predtým sa nejak ozývali, ale aspoň sa trošku ozývali kým tam bol
Vlado Gerda. Teraz MOPS-káry sú jak prísediaci na súde. Sú zbytoční. MOPS treba rozpustiť však
to je 5x horšie. To sa len bicyklujú a nič nerobia. Róm odhodí papier a ani slovo.

-

pán starosta na to odpovedal: predo mnou sa bicyklujú. Tiež bol prípad, že pri sociálnych
nájomných bytoch kde je vodovodná šachta rozbili poklop z betónu. Niekto rozbil ten betón, lebo
tam boli drôty v tom. Ten betón sa nedá za 5 minút rozbiť to dni to musí do toho byť. Jeden z členov
MOPS pritom má byt a nevie, že kto to bol? Projekt sa bude rozširovať o ďalších štyroch členov od
1.7.2019. Projekt bude trvať tri roky.

-

pán poslanec Štefan Demko: treba vyzvať Povodie Bodrogu a Hornádu nech robia dačo s potokom
Idou, hlavne pri veľkom moste, lebo tam je koryto zúžené, zarastené z jednej i druhej strany. Treba
ich vyzvať, nestačí len pokosiť, tam treba naozaj bager pod veľkým mostom.

-

pán starosta na to odpovedal: minule som volal na Správu ciest ohľadne tohto mosta smerom na
Komárovce, že oni každí rok robia vizuálnu kontrolu na moste. Napísal som im oficiálne mailom
list a teraz sme dostali stanovisko, že celkový stav mosta je ohodnotený na 5 čo je veľmi zlý a preto
zaradili do najbližšej rekonštrukcie. Nosníky mosta sú narušené a skorodované.

Bod č. 14: Rôzne
Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil.
Bod č. 15: Diskusia
V tomto bode rokovania sa nikto neprihlásil do diskusie.
Bod č. 16: Záver
Starosta sa poďakoval všetkým za účasť na 6. riadnom zasadnutí OZ a ukončil zasadnutie o 19:55
hod..
Overovatelia:
.................................................
Mgr. Gabriela Abošiová

Podpísané: Vo Veľkej Ide dňa 10. 6. 2019

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

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