
     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 2. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva obce Veľká Ida, ktoré sa uskutoční 

 
dňa 15.12.2022 (štvrtok) o 09 00 hod.  

v zasadačke Obecného úradu v kaštieli. 
 

Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa 
3. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca 
4. Schválenie programu OZ 
5. Návrh na schválenie náplne práce komisií a členov z radov občanov 
6. Návrh na rozdelenie pracovných obvodov pre poslancov 
7. Návrh na schválenie plánu hlavných úloh na rok 2023 
8. Návrh plánu zasadnutí OZ obce Veľká Ida na rok 2023 
9. Návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ obce Veľká Ida 
10. Odvolanie a voľba členov do školskej rady a do rady materskej školy 
11. Návrh 3. úpravy programového rozpočtu obce Veľká Ida na rok 2022 
12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľká Ida k návrhu 3. úpravy programového rozpočtu obce 

Veľká Ida na rok 2022 
13. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2023 a návrh Programového rozpočtu na roky 2024-2025 
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2023 a k Programového rozpočtu na roky 2024-

2025 
15. Žiadosť o schválenie  prenájmu prevádzkovať školskú kuchyňu spoločnosťou Rýchla rota 

Sečovce s. r. o. 
16. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ vo Veľkej Ide za školský 

rok 2021/2022 
17. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ vo Veľkej Ide za školský 

rok 2021/2022 
18. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida o určení výšky príspevku v materskej škole 

a v školských zariadeniach zriadených obcou 
19. Návrh na schválenie zmeny sadzobníka minimálnych cien nájomného nebytových priestorov 

a nehnuteľných vecí 
20. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 1/2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
21. Žiadosť o vyjadrenie sa obce Veľká Ida k plánovanému predaju pozemku vo vlastníctve 

Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšej stolice Perín-Chym 
22. Žiadosť o odkúpenie verejného priestranstva - Jozef Popovič  
23. Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy sociálno nájomného bytu 
24. Návrh na schválenie kúpy domu so súp. č. 542 a priľahlých nehnuteľností. 

  
 

 
 



25. Žiadosť spoločnosti BELIMED s.r.o o  kompletnú rekonštrukciu a obnovu sociálnych zariadení 
a čakárne  stomatologickej ambulancie 

26. Žiadosť spoločnosti BELIMED s.r.o o zriadenie  podružného merania spotrebovanej elektrickej 
energie pre ambulancie a priľahlé prenajaté priestory firmou BELIMED s. r. o. 

27. Návrh na schválenie dodatku Zriaďovacej listiny Základnej školy vo Veľkej Ide 
28. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2023 
29. Interpelácie poslancov 
30. Rôzne 
31. Záver 

 
 
vo Veľkej Ide, dňa: 02.12.2022    
                                                                                                                              ...................................... 
                                        Peter  Nagy 
                                                                                                                        starosta obce 


