
     Obec Veľká Ida 
Obecný úrad Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida 

 
       

OZNÁMENIE 

           

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 26. riadne 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide, ktoré sa uskutoční 
 

dňa 31.03.2022 (štvrtok) o 15 00 hod.  

v zasadačke Obecného úradu v kaštieli. 

 
Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa 

3. Schválenie programu OZ 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Rozbor protiprávnej činnosti v katastri obce Veľká Ida za obdobie od 01.01.2021 do 

31.12.2021 – správa OR PZ v Košiciach – okolie, Odbor poriadkovej polície, OO PZ 

Komárovce, Komárovce 106, 044 55 Veľká Ida 

6. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľká Ida č. 1/2022 o záväznej časti  

Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu obce Veľká Ida 

7. Žiadosť o zmenu funkčného zamerania (ZaD č. 6 ÚP obce Veľká Ida) 

8. Prerokovanie žiadosti a odsúhlasenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena 

pre spoločnosť KKP Invest, s.r.o., Vojtecha tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 

36834955 z minulého zasadnutia – zrušenie uznesenia č. 139/2021 a prijatie nového 

uznesenia 

9. Schválenie prevodu vlastníctva obce Veľká Ida z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov pre pána P. Ignátha 

10. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti  v katastrálnom území obce Veľká 

Ida – časti pozemku vo vlastníctve obce Veľká Ida z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pre pani Ing. K. 

Hricovú 

11. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku pre pani V. Horváthovú 

12. Návrh na schválenie dohody o mimosúdnom finančnom urovnaní sporu medzi obcou 

Veľká Ida a spoločnosťou APRO, s.r.o. Trebišov 

13. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti obce Veľká Ida v roku 2021 

14. Žiadosť o udelenie súhlasu s realizáciou projektu „Výstavba zelenej zóny pri komíne“ 

na parcele č. 8/1 v katastrálnom území Veľká Ida – Luga Building, s.r.o. – r.s.p., 

Veľká Ida 355, 044 55 Veľká Ida 

15. Žiadosť o bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve obce – 

solfin a.s., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava 

16. Žiadosť o odkúpenie pozemku par. č. 3476/6 o výmere 528 m2 – VSP finance s.r.o., 

Palackého č. 1, Košice-mestská časť Juh, 040 01 

 
 



17. Žiadosť obyvateľov obce Veľká Ida, vlastníkov domov súpisných čísel 568 – 579 

o riešenie vzniknutej situácie pri odkupovaní parciel pod dvojdomami vo Veľkej Ide 

18. Prerokovanie „Petícia za zrušenie Biofarmy“ 

19. Návrh na schválenie dotácií záujmovým združeniam  

20. Schválenie dodatku č. 4 zmluvy o partnerstve s organizáciou ETP Slovensko – 

Centrum pre udržateľný rozvoj  

21. Návrh na schválenie výstavba garáží pre nájomníkov 2x16 bytových jednotiek 

22. Interpelácie poslancov 

23. Rôzne 

24. Záver 

 

 

vo Veľkej Ide, dňa: 15.03.2022    

                                                                                                                              ...................................... 
                                        Peter  Nagy 

                                                                                                                        starosta obce 

 


