ZÁPISNICA
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 03. augusta 2017 v zasadačke Obecného úradu
vo Veľkých Ludinciach

-----------------------------------------------------------------------------------------1. Otvorenie.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Bc. Zita Cseri - starostka obce, ktorá
privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že z počtu 9 sú prítomní 8 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Zasadnutia sa nezúčastnil: Ondrej Balázs
Zapisovateľka: Mgr. Monika Szilvásová
2. Voľba overovateľov zápisnice.
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: Gabriela Monca a Milana Boriho

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 249/22 zo dňa 03.08.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince


schvaľuje

overovateľov zápisnice v zložení: Gabriela Monca a Milana Boriho

Prítomných:

8

„Za”

6

„Zdržal sa”

2 (Monc a Bori)

„Proti”

0
3. Schválenie programu zasadnutia.

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ program zasadnutia v nasledovnom
znení:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Program odpadového hospodárstva obce Veľké Ludince na roky 2016 – 2020.
6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Ludince 2016 – 2020.
7. Úprava rozpočtu za rok 2017.
8. Vypustenie záložného práva na kultúrny dom (p.č. 503/6, s.č. 656)
9. Prijatie Municipálneho úveru – Superlinka.
10. Rôzne: Projekt na telocvičňu, Sociálne byty, Spolufinancovanie 5% - Komunitné
centrum.
11. Záver.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 250/22 zo dňa 03.08.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince


schvaľuje

1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.

3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Program odpadového hospodárstva obce Veľké Ludince na roky 2016 – 2020.
6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Ludince 2016 – 2020.
7. Úprava rozpočtu za rok 2017.
8. Vypustenie záložného práva na kultúrny dom (p.č. 503/6, s.č. 656)
9. Prijatie Municipálneho úveru – Superlinka.
10. Rôzne: Projekt na telocvičňu, Sociálne byty, Spolufinancovanie 5% - Komunitné centrum.
11. Záver.

Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 23.06.2017 predniesla
starostka obce – Bc. Zita Cseri a konštatovala, že všetky body uznesení sú splnené, resp. sú
v priebehu plnenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 251/22 zo dňa 03.08.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince


berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 23.06.2017.

5. Program odpadového hospodárstva obce Veľké Ludince na roky 2016 – 2020.
Starostka obce – Bc. Zita Cseri informovala poslancov OZ a predložila návrh Programu
odpadového hospodárstva obce Veľké Ludince na roky 2016 – 2020, ktorý je strategickým
dokumentom a určuje smerovanie odpadového hospodárstva obce na vytýčené obdobie.
Program je vypracovaný v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 252/22 zo dňa 03.08.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
Návrh vypracovaného Programu odpadového hospodárstva obce Veľké Ludince na roky 2016
– 2020, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
B/
 schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce Veľké Ludince na roky 2016 – 2020.
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Ludince 2016 – 2020.
Starostka obce – Bc. Zita Cseri informovala poslancov OZ o vypracovanom Komunitnom
pláne sociálnych služieb obce Veľké Ludince 2016 – 2020, ktorý je vypracovaný v súlade s §
80 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 253/22 zo dňa 03.08.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
Návrh vypracovaného Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľké Ludince 2016 –
2020.
B/
 schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Ludince 2016 – 2020.

Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

7. Úprava rozpočtu za rok 2017.
Účtovníčka obce – Mgr. Iveta Balázsová vypracovala a predložila II. zmenu rozpočtu za rok
2017.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 254/22 zo dňa 03.08.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 schvaľuje
II. zmenu rozpočtu za rok 2017.
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
8. Vypustenie záložného práva na kultúrny dom (p.č. 503/6, s.č. 656)

Nakoľko sa bude realizovať projekt „Komunitné centrum v obci Veľké Ludince“, Obec
Veľké Ludince požiadala o vypustenie záložného práva na základe zmluvy o zriadení zmluvy
o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č.20/008/04 na nehnuteľnosť
v katastrálnom území Veľké Ludince, obec Veľké Ludince, okres Levice, zapísanom na liste
vlastníctva č. 1 – stavby na pozemku parc. č. 503/6, súpisné číslo 656, popis stavby: kultúrny
dom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 255/22 zo dňa 03.08.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince

 schvaľuje
Vypustenie záložného práva na základe zmluvy o zriadení zmluvy o zriadení záložného práva
na nehnuteľný majetok č.20/008/04 na nehnuteľnosť v katastrálnom území Veľké Ludince,
obec Veľké Ludince, okres Levice, zapísanom na liste vlastníctva č. 1 – stavby na pozemku
parc. č. 503/6, súpisné číslo 656, popis stavby: kultúrny dom.
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

9. Prijatie Municipálneho úveru – Superlinka.
Starostka obce – Bc. Zita Cseri informovala poslancov OZ o potrebe poskytnutia
Municipálneho úveru vo výške 19.000,- € na preklenutie nevyhnutných finančných
nedostatkov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 256/22 zo dňa 03.08.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 schvaľuje
prijatie Municipálneho úveru – Superlinka (SL) (ďalej len „úver“) vo výške 19.000,- €
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie
zmluvy.

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru,

vrátane možnosti

vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru.
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

10. Rôzne:
Projekt na telocvičňu, Sociálne byty, Spolufinancovanie 5% - Komunitné centrum.
* Starostka obce, Bc. Zita Cseri informovala poslancov OZ, že Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské
zdroje vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v
obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC6132017-2.
Obec Veľké Ludince týmto vypracuje a podá žiadosť na realizáciu projektu „Komunitné
centrum v obci Veľké Ludince“.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 257/22 zo dňa 03.08.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince


schvaľuje

Spolufinancovanie žiadateľa z vlastných zdrojov vo výške 5% na realizáciu projektu
„Komunitné centrum v obci Veľké Ludince“

Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

* Ďalej pani starostka podala informáciu, že Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR bola vyhlásená výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. Starostka konštatovala, že by bolo
vhodné zrekonštruovať telocvičňu pri Základnej škole.
- rekonštrukcia sociálnych miestností,
- rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia,
- rekonštrukcia skladu náradia,
- výmena podlahy.
Konečný termín na predloženie žiadosti je 29. September 2017. Maximálna výška finančných
prostriedkov pre jeden projekt je 150 000,- € a výška spoluúčasti žiadateľa je najmenej 10%
z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 258/22 zo dňa 03.08.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 poveruje
Starostku obce vypracovaním žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu telocvične
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
B/
 schvaľuje
Spolufinancovanie žiadateľa najmenej vo výške 10% z poskytnutých finančných prostriedkov
na projekt – rekonštrukcie telocvične pri ZŠsMŠ – Alapiskola és Óvoda.

Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

* Pani starostka ďalej konštatovala, že je možnosť sa zapojiť do realizácie projektu na
výstavbu sociálnych bytov v obci Veľké Ludince.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 259/22 zo dňa 03.08.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince


ukladá

povinnosť starostke obce zistiť podrobné informácie a podmienky k realizácii projektu
výstavby sociálnych bytov a navrhuje na nasledujúce zastupiteľstvo pozvať navrhovateľa
projektu výstavby sociálnych bytov.
* „Čierne stavby“
Starostka obce konštatovala, že v obci je veľké množstvo „čiernych stavieb“, ktoré nie sú
zlegalizované. Či už ide o stavby postavené v minulosti alebo prístavby, resp. garáže
postavené v tomto období. Ďalším problémom je množstvo stavieb, ktoré nemajú v evidencii
na liste vlastníctva zapísané správne súpisné čísla, resp. neboli zaevidované na katastrálnom
úrade, keď sa v minulosti menili. Týmto starostka obce navrhuje, aby sa vedúca stavebného
úradu v Želiezovciach – Ing. Buchlovičová, zúčastnila na najbližšom zasadnutí OZ.
* Starostka obce informovala poslancov, že sa opäť uskutočnilo verejné obstarávanie na
zákazku „Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince“. Realizácia projektu by mala byť
ukončená 1/2018.
* V dňoch 11. – 12.8. 2017 sa uskutoční v obci Pilisszentkereszt XI. ročník Pilisi Klastrom
Fesztivál, kde srdečne očakávajú všetkých návštevníkov. Na festivale vystúpi aj spevácky

zbor Rozmaring z obce Veľké Ludince. Pani starostka informovala, že kto má záujem, môže
využiť autobusovú prepravu.
* Na návrh poslancov by bolo vhodné na koniec leta, t.j. 1 – 2 septembra zorganizovať
menšiu hudobnú akciu.

11. Záver.
Nakoľko bol program dnešného rokovania Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
vyčerpaný a nebolo viac pripomienok ani návrhov, starostka obce, Bc. Zita Cseri poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila.

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Mgr. Monika Szilvásová

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

Overovatelia:

Gabriel Monc

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

Milan Bori

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

