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Zápisnica 

zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide 

konaného dňa 27.6.2019 

 

 

 

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. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018 

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018  

7. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

8. Štatút obce 

9. Návrh na schválenie odmien pre poslancov za I. polrok 2019 

10. Prenájom parc. č. 4646/4 za účelom zriadenia detského ihriska v časti obce Gomboš 

11. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ARG, s.r.o, 

Ostravská 12, 040 01 Košice 

12. Interpelácie poslancov 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

 
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia 

7. 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. Gabriel Lukáč a p. Lucia Theisová. Ďalej p. starosta odporučil za overovateľov 

týchto poslancov: p. Peter Ignáth a p. Ivan Csiszár. 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 sa opýtal má niekto nejaké doplňujúce návrhy 

k programu? P. starosta dal hlasovať: Kto je za aby dnešné 7. zasadnutie OZ sa riadilo 

programom: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
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5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018 

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018  

7. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

8. Štatút obce 

9. Návrh na schválenie odmien pre poslancov za I. polrok 2019 

10. Prenájom parc. č. 4646/4 za účelom zriadenia detského ihriska v časti obce Gomboš 

11. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ARG, s.r.o, 

Ostravská 12, 040 01 Košice 

12. Interpelácie poslancov 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver  

 

Počet prítomných: 8    Hlasovanie: 

         Za: 8 

                Proti:     0 

                                                                          Zdržal sa:     0                                            Návrh prešiel. 

 

    Pán zástupca navrhol, aby pánov, ktorí prišli kvôli svojej žiadosti o uzatvoreniu Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena pre spoločnosť ARG, s.r.o., Ostravská 12, 040 01 Košice, presunuli 

za bodom 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Pán starosta dal hlasovať: Kto 

je za, aby sme presunuli tento bod? 

 

Počet prítomných: 8    Hlasovanie: 

         Za: 8 

                Proti:     0 

                                                                          Zdržal sa:     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 aktuálnej situácií v ŠKO Veľká Ida. 

 

Bod č. 5: Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ARG, 

s.r.o, Ostravská 12, 040 01 Košice 
    Pán starosta prečítal žiadosť firmy ARG, s.r.o., Ostravská 12, 040 01 Košice. Následne dal slovo 

pánovi Horváthovi, ktorý vo svojom vystúpení vysvetlil OZ, že na pozemkoch, ktoré vlastní ich 

spoločnosť v priebehu niekoľkých rokov chcú chovať kone. Kvôli zriadeniu elektrickej prípojky a TS 

potrebujú uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve uloženia 

káblov a výstavby súvisiacich elektrozariadení  v k. ú. Veľká Ida na parcele KN-E č. 3235/6 druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 28 m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 6749 podľa 

geometrického plánu č. 27/19 vyhotoveného CZIPO s.r.o., Kmeťova 36,04001 Košice. Pán starosta 

k tomuto bodu otvoril diskusiu, po skončení diskusie dal hlasovať: Kto je za, aby obecné 

zastupiteľstvo vo Veľkej Ide SCHVÁLILO žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena pre firmu  ARG, s.r.o, Ostravská 12, 040 01 Košice po predložení 

znaleckého posudku na hodnotu vecného bremena a svoju žiadosť o zriadenie vecného bremena 

doplnilo písomne o účel. 

   
Počet prítomných: 8               Hlasovanie: 

         Za: 8 

                Proti:     0 

                                                                          Zdržal sa:     0                                            Návrh prešiel.    
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Bod č. 6: Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018 

Pán starosta v tomto bode poprosil pána hlavného kontrolóra obce, aby prečítal stanovisko 

k návrhu záverečnému účtu obce za rok 2018. Pán starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo vo 

Veľkej Ide BERIE NA VEDOMIE odporúčacie stanovisko hlavného kontrolóra Obce Veľká Ida 

schváliť záverečný účet za rok 2018 bez výhrad. 

 

Počet prítomných: 8    Hlasovanie: 

         Za: 8 

                Proti:     0 

                                                                          Zdržal sa:     0                                            Návrh prešiel. 

 

Ďalej, pán starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide BERIE NA VEDOMIE 

správu nezávislého audítora obce o overenie individuálnej účtovnej závierky obce Veľká Ida za 

rok 2018 (príloha č. 1). 

 

Počet prítomných: 8    Hlasovanie: 

         Za: 8 

                Proti:     0 

                                                                          Zdržal sa:     0                                            Návrh prešiel. 

 

Ďalej, pán starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide SCHVAĽUJE celoročné 

hospodárenie obce Veľká Ida za rok 2018 bez výhrad. 

 

Počet prítomných: 8    Hlasovanie: 

         Za: 8 

                Proti:     0 

                                                                          Zdržal sa:     0                                            Návrh prešiel. 

 

Ďalej, pán starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide SCHVAĽUJE prevod 

prebytku hospodárenia za rok 2018 v čiastke 64 804,55 € do Rezervného fondu obce.  

 

Počet prítomných: 8    Hlasovanie: 

         Za: 8 

                Proti:     0 

                                                                          Zdržal sa:     0                                            Návrh prešiel. 

 

Ďalej, pán starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide SCHVAĽUJE prevod 

nevysporiadaných prebytkov hospodárenia minulých rokov, ktoré boli vedené ako zostatky na 

účtoch v čiastke 138 094,72 € do Rezervného fondu. 

 

Počet prítomných: 8    Hlasovanie: 

         Za: 8 

                Proti:     0 

                                                                          Zdržal sa:     0                                            Návrh prešiel. 

 

Ďalej, pán starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide SCHVAĽUJE použitie 

Rezervného fondu /zostatok po schválení záverečného účtu na RF 219 448,72 €/ nasledovne: 
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  Účel kapitálového výdavku Program rozpočtu 
Súčasť 
rozpočtu 

Navýšenie 
rozpočtu Poznámka 

1. 

spoluúčasť projekt 
INTERREG - oplotenie 
kaštieľa 

1.6. Správa a údržba 
majetku vo vl. obce 15 000,00     

2. 
miestne komunikácie 
výstavba 4.1. Údržba a výstavby 45 000,00     

3. 
projektová dokumentácia 
MŠ 

5.1. Materská škola 
Veľká Ida 21 400,00     

4. ŠJ - stroje a zariadenia 5.3. Školská jedáleň   50 000,00   

5. 
rekonštrukcia kultúrneho 
domu 

7.1. Miestne kultúrne 
stredisko 33 000,00 20 000,00   

6. 
sociálne nájomné byty 
vodomery 

9.1. Sociálne nájomné 
byty 14 000,00    

            

  SPOLU   128 400 € 70 000 €   
 

Počet prítomných: 8    Hlasovanie: 

         Za: 8 

                Proti:     0 

                                                                          Zdržal sa:     0                                            Návrh prešiel. 

 

Bod č. 7: Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2019 

         Hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Hospodár predložil na schválenie Návrh plánu kontrolnej 

činnosti HKO na 2. polrok 2019. Pán starosta k tomu otvoril diskusiu, kde poslanci navrhli zmeniť 

návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2019 s doplnkami. Pán starosta po diskusií dal 

hlasovať: OZ vo Veľkej Ide za A) SCHVAĽUJE návrh plánu kontrolnej činnosti HKO obce Veľká 

Ida na II. polrok 2019 po navrhovaných zmenách (príloha č. 2). 

za B) poveruje HKO obce vykonaním týchto kontrol, kto je za? 

  

Počet prítomných: 8    Hlasovanie: 

         Za: 8 

                Proti:     0    

                                                                          Zdržal sa:     0                                            Návrh prešiel.                      

Bod č. 8 Štatút obce 

         Štatút obce bol prerokovaný na 6. riadnom zasadnutí OZ vo Veľkej Ide. Poslanci vtedy navrhli 

zmeny v štatúte. Navrhované zmeny boli opravené, vynechané a doplnené. Pán starosta sa opýtal 

poslancov či majú ešte k štatútu obce ešte nejaké pripomienky, ak nie dal hlasovať: kto je za, 

SCHVÁLENIE tohto návrhu štatútu obce (príloha č. 3).  

 

Bod č. 9 Návrh na schválenie odmien pre poslancov za I. polrok 2019 

 Starosta zhodnotil prácu poslancov za I. polrok 2019 navrhol výšku odmien v zmysle zásad 

odmeňovania poslancov (príloha č. 4). Pán starosta po prečítaní návrhu odmien dal hlasovať: kto je za, 

navrhnuté odmeny. 

 

Počet prítomných: 8    Hlasovanie: 

         Za: 8 

                Proti:     0    

                                                                          Zdržal sa:     0                                            Návrh prešiel.                      
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Bod č. 10: Prenájom parc. č. 4646/4 za účelom zriadenia detského ihriska v časti obce Gomboš 

    V tomto bode pán starosta informoval poslancov, že detské ihrisko v tomto roku sa nevybuduje 

v časti obce Gomboš. Na začiatku roka pán starosta podal žiadosť na SPF, ktorý spravuje dotknutú 

parcelu. Prišla odpoveď vo forme prijatia uznesenia, že je to verejný záujem tak to nám poskytnú za 

0,03 €/m2/rok. Na základe tohto OZ by malo schváliť uznesením dlhodobý prenájom pozemku s parc. 

č. 4646/4.  Pán starosta dal hlasovať: kto je za, SCHVÁLENIE dlhodobého prenájmu pozemku s 

parc. č. 4646/4, KN-C, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1002 m2, evidovaný na LV 2828, 

katastrálne územie Perín, ktorý je vo správe SPF, Bratislava – regionálny odbor, Letná 27, 040 

01 Košice, za cenu 0,03 EUR/m2/rok, za účelom zriadenia verejného detského ihriska, čo je 

verejný záujem. 

Počet prítomných: 8    Hlasovanie: 

         Za: 8 

                Proti:     0 

                                                                          Zdržal sa:     0                                            Návrh prešiel. 

 

Bod č. 11: Interpelácia poslancov 

 V tomto bode poslanci mali možnosť klásť otázky starostovi, zástupcovi starostu obce, hlavnému 

kontrolórovi vo veciach výkonu ich práce. 

 

- pani poslankyňa Mgr. Silvia Galajdová: S tou SKANSKOU, nevadí nikomu. Však všetko nám ide 

na autá, s čím to máme očistiť? Treba ich osloviť. 

 

- pán starosta na to odpovedal: teraz nosia asfalt na novú diaľnicu. Zvýšený výskyt kamiónov, ktorý 

vynášajú asfalt zo SKANSKY a z toho pravdepodobne je zanesená časť cesty smerom na Šacu 

opadávajúcim asfaltom. Oslovým ich.  

 

- pani poslankyňa Mgr. Silvia Galajdová: tunel (podchod na žel. stanici), brutálny neporiadok, smrad, 

katastrofa, celé zle.   

 

- pán starosta na to odpovedal: asi pred mesiacom som tam bol. Je pravda, že ten pán, ktorý sa staral 

o ten tunel teraz kosý. Ale musím upozorniť zamestnancov.  

 

- pani poslankyňa Lucia Theisová: dneska na obed svietili svetlá. To bolo len skúška? 

 

- pán starosta na to odpovedal: ak bola búrka, tak pravdepodobne stmievač zaplo.   

 

- pani poslankyňa Lucia Theisová: bolo by dobré odstrániť ten bordel po FOOD FESTIVALE okolo 

KD. Kríky a fotostena je ešte tam. 

 

- pán starosta na to odpovedal: odstránime. 

 

Bod č. 12: Rôzne 

    Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

Bod č. 13: Diskusia 

 V tomto bode rokovania sa nikto neprihlásil do diskusie.  

 

Bod č. 14: Záver 

    Starosta sa poďakoval všetkým za účasť na 7. riadnom zasadnutí OZ a ukončil zasadnutie o 18:37 

hod.. 
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Overovatelia: 

 

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

                 Peter Ignáth                                        Ivan Csiszár 

       

 

 

    

Podpísané: Vo Veľkej Ide dňa 9. 7. 2019    .................................................. 

                     Peter Nagy 

                                           starosta obce  

 


