ZÁPISNICA
z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 04. januára 2018 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.
Ospravedlnená: Anna Bereková
Zapisovateľka: Mgr. Monika Szilvásová
2. Voľba overovateľov zápisnice.
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: Juraj Balázs a Gabriel Monc.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 305/27 zo dňa 04.01.2018
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: Juraj Balázs a Gabriel Monc
Prítomných:

8

„Za”

6

„Zdržal sa”

2 (Balázs, J., Monc, G.)

„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. Schválenie nákupu školského autobusu.
5.

Žiadosť o odkúpenie pozemku, František Rákóczi, Veľké Ludince. č. 60 - zámer

6. Záver.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 306/27 zo dňa 04.01.2018
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. Schválenie nákupu školského autobusu.
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku, František Rákóczi, Veľké Ludince. č. 60 - zámer
6. Záver.
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
4. Schválenie nákupu školského autobusu.

Starostka obce informovala poslancov OZ, že dňa 27.12.2017 Základná škola s materskou
školou – Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince získala finančné prostriedky vo výške 19.232,od Bethlen Gábor alapkezelő zrt na nákup školského autobusu. Celková výška sumy za

autobusu je 22.500,-. Preto pani starostka navrhla poslancom OZ, aby bolo schválené
spolufinancovanie vo výške 3.268,- €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 307/27 zo dňa 04.01.2018
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 vo výške 3.268,- € na nákup školského autobusu.

Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 308/27 zo dňa 04.01.2018
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

žiadosť o odkúpenie pozemku majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods.8 pís.e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov postupom bez použitia

ustanovenia § 9a ods.1 až 7 zákona č.138/1991 Zb. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
a to konkrétne:
na diel. 3,4 a 12 o výmere 260 m² na základe vytvoreného GP č. 34691588-73/2017. Za
kúpnu cenu 1,70eur/m2, t.j. celkom za výmeru 260 m2 kúpna cena predstavuje sumu vo
výške 442 eur.
V prospech nadobúdateľov: František Rákóczi rod. Rákóczi, nar. 27.05.1968 a Ing. Katarína
Rákócziová rodená Fazekašová, nar. 28.03.1973, trvale bytom Veľké Ludince 60

B/
 schvaľuje
zámer o prevode majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods.8 pís.e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov postupom bez použitia ustanovenia § 9a
ods.1 až 7 zákona č.138/1991 Zb. z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to konkrétne:
na diel. 3,4 a 12 o výmere 260 m² na základe vytvoreného GP č. 34691588-73/2017. Za
kúpnu cenu 1,70eur/m2, t.j. celkom za výmeru 260 m2 kúpna cena predstavuje sumu vo
výške 442 eur.
V prospech nadobúdateľov: František Rákóczi rod. Rákóczi, nar. 27.05.1968 a Ing. Katarína
Rákócziová rodená Fazekašová, nar. 28.03.1973, trvale bytom Veľké Ludince 60

Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

6.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:

Juraj Balázs

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

Gabriel Monc

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

