ZÁPISNICA
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 10. novembra 2017 v zasadačke Obecného úradu
vo Veľkých Ludinciach

-----------------------------------------------------------------------------------------Pred začiatkom rokovania obecného zastupiteľstva, starosta obce predstavila a privítala
predstaviteľov Slovenského červeného kríža z Levíc, pani Helenu Nagyovú a Vladimíra
Kubasa. Predstavitelia odovzdali ocenenia darcom krvi – bronzovú plaketu za humánnu
činnosť. Ocenení boli: p. Juraj Balázs, Michal Gallo a Katarína Turčeková. Predstavitelia
červeného kríža a pani starostka poďakovali viacnásobným darcom krvi za ich humánnu
činnosť. Starostka obce sa rozlúčila s hosťami a otvorila zasadnutie OZ.

1. Otvorenie.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Bc. Zita Cseri - starostka obce, ktorá
privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že z počtu 9 sú prítomní všetci poslanci
a zasadnutie je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Zapisovateľka: Mgr. Monika Szilvásová
2. Voľba overovateľov zápisnice.
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: ThDr. Evu Antalovú a Annu Berekovú
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 271/25 zo dňa 10.11.2017
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: ThDr. Eva Antalová a Anna Bereková.
Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdržal sa”

2 (ThDr. Eva Antalová a Anna Bereková)

„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. Informácia o ZŠsMŠ.
6. Informácia o nízkoštandardných bytoch.
7. Návrh VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince.
8. Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Veľké Ludince.
9. Návrh VZN č. 4, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Veľké Ludince.
10. Návrh VZN č. 02/2017 na umiestňovanie volebných plagátov.
11. Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2017.
12. Príprava návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020.
13. Výročná správa o hospodárení obce Veľké Ludince za rok 2016.
14. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. ( TJ Družstevník, Rímsko-kat. cirkev,
Reformovaná kresťanská cirkev, Slov. zväz telesne postihnutých).
15. Deň dôchodcov, dňa 25.11.2017 o 15.00 hod.
16. Rôzne. (Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ernest Kurali a Alžbeta Kuraliová, Zmluva
o poskytovaní služieb AMIRE, s.r.o., Inventarizácia k 31.12.2017)
17. Záver.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 272/25 zo dňa 10.11.2017
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. Informácia o ZŠsMŠ.
6. Informácia o nízkoštandardných bytoch.
7. Návrh VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince.
8. Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Veľké Ludince.
9. Návrh VZN č. 4, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Veľké Ludince.
10. Návrh VZN č. 02/2017 na umiestňovanie volebných plagátov.
11. Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2017.
12. Príprava návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020.
13. Výročná správa o hospodárení obce Veľké Ludince za rok 2016.
14. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. ( TJ Družstevník, Rímsko-kat. cirkev,
Reformovaná kresťanská cirkev, Slov. zväz telesne postihnutých).
15. Deň dôchodcov, dňa 25.11.2017 o 15.00 hod.
16. Rôzne. (Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ernest Kurali a Alžbeta Kuraliová, Zmluva
o poskytovaní služieb AMIRE, s.r.o., Inventarizácia k 31.12.2017)
17. Záver.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 06.10.2017 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. 273/25 zo dňa 10.11.2017
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 06.10.2017

5. Informácia riaditeľky Základnej školy s materskou školou Veľké Ludince.
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Mgr. Kinga Cseri podala informáciu o počte
žiakov a aktuálnych personálnych zmenách. Pani riaditeľka informovala, že oproti minulému
školskému roku je o 13 žiakov viac, nakoľko Základnú školu vo Veľkých Ludinciach
navštevujú aj deti z okolitých obcí a to z Farnej, z Keti a z Bíne, čo sa pozitívne odzrkadľuje
aj na rozpočte. V súčasnosti školu navštevuje spolu 91 žiakov. Ďalej konštatovala, že nastali
zmeny v personálnom oddelení, nakoľko 2 učiteľky SJ sú práceneschopné. Bola prijatá jedna
vychovávateľka, ktorá má 30 ročnú prax. Ostatné vyučovacie hodiny SJ sú riešené
zastupovaním. Zmeny nastávajú aj v školskej kuchyni, nakoľko hlavná kuchárka odchádza na
starobný dôchodok. Na jej miesto bol prijatý od 01.11.2017 Juraj Pupák, ktorý je vyučený
kuchár s viacročnou praxou. Ďalším dvom pomocným silám, ktoré sú prijaté cez ÚPSVaR
v rámci projektu končí pracovná zmluva. Pani riaditeľka informovala o rôznych úspešných
projektoch a kurzoch, ktorých sa škola zúčastňuje. Pani starostka dodala a informovala
poslancov o možnosti vytvorenia školského obvodu s obcami Keť, Kuraľany a Farná.
Nakoľko poslanci OZ už nemali žiadne otázky, pani riaditeľka sa rozlúčila a odovzdala slovo
pani starostke.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 274 /25 zo dňa 10.11.2017
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

Informáciu riaditeľky Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda.
B/


schvaľuje

odvoz a dovoz žiakov zo susedných obcí služobným 7 miestnym osobným automobilom.
Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdržal sa”

3 (Balázs J., Bori M., Lebocz P.)

„Proti”

0
6. Informácia o nízkoštandardných bytoch.

Starostka obce opätovne informovala poslancov OZ o možnosti výstavby nízkoštandardných
bytoch. Navrhla, aby sa v obci vyčlenil vhodný pozemok na výstavbu týchto bytov. Na
najbližšom zasadnutí OZ bude pozvaný investor, ktorý presnejšie poskytne potrebné
informácie.
7. Návrh VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince.
Starostka obce predložila poslancom OZ Návrh VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Veľké Ludince. VZN obce Veľké Ludince určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku
mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké
Ludince, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl
a školských zariadení MŠ SR.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 275 /25 zo dňa 10.11.2017
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 VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince.
B/


schvaľuje

VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

8. Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Veľké Ludince.
Starostka obce predložila poslancom OZ Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č.
3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Veľké Ludince.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 276 /25 zo dňa 10.11.2017
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 VZN č. 3/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Veľké Ludince.
B/


schvaľuje

VZN č. 3/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Veľké Ludince.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

9. Návrh VZN č. 4, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Veľké Ludince.
Starostka obce predložila poslancom OZ ďalší návrh VZN č. 4 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Veľké Ludince. V článku 8, sa dopĺňajú dva body a to kontrola
nariadenia a sankcie za nedodržanie povinností.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 277 /25 zo dňa 10.11.2017
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 VZN č. 4, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Veľké Ludince.

B/


schvaľuje

VZN č. 4, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Veľké Ludince.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

10. Návrh VZN č. 02/2017 na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách obce Veľké Ludince.
Posledným predloženým VZN je VZN č. 2/2017, ktorým si obec vyhradzuje a ustanovuje
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov

na verejných priestranstvách počas

volebnej kampane. Vyhradená plocha zodpovedá zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 278 /25 zo dňa 10.11.2017
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 VZN č. 02/2017 na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
obce Veľké Ludince.
B/


schvaľuje

VZN č. 02/2017 na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce
Veľké Ludince.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

11. Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2017
Mgr. Iveta Balázsová predložila poslancom OZ vypracované Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok
2017. Poslanci sa informovali o finančnej situácii Základnej školy s Materskou školou.
Hlavná účtovníčka poznamenala, že bola podaná žiadosť o dofinancovanie Základnej školy
(Dohodovacie konanie), ktoré chýbajú na pokrytie všetkých rozpočtových výdavkov ZŠsMŠ
vo výške 24.100,- €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 279 /25 zo dňa 10.11.2017
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

Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2017.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
12. Príprava návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020.

Starostka obce oboznámila poslancov, že pri príprave rozpočtu na rok 2018, 2019 a 2020 sa
zohľadnia schválené dotácie z obecného rozpočtu. Poslanci OZ navrhli, do rozpočtu započítať
ročne 10.000,- € na výdavky na opravu a údržbu miestnych komunikácii.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 280 /25 zo dňa 10.11.2017
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

Prípravu návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020.
13. Výročná správa o hospodárení obce Veľké Ludince za rok 2016.
Mgr. Iveta Balázsová, predložila poslancom vypracovanú Konsolidovanú výročnú správu za
rok 2016. Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 281/25 zo dňa 10.11.2017
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

Konsolidovanú výročnú správu za rok 2016.
B/


schvaľuje

Konsolidovanú výročnú správu za rok 2016.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

14. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
Starostka obce predložila poslancom OZ Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Veľké Ludince v poradí ako boli doručené.
1. Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých o poskytnutie dotácie obce Veľké Ludince
na rok 2018.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 282/25 zo dňa 10.11.2017
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

Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých o poskytnutie dotácie obce Veľké Ludince
na rok 2018.
B/
 schvaľuje
Dotáciu obce Veľké Ludince na rok 2018 vo výške 500,00 € pre Slovenský zväz telesne
postihnutých 935 65 Veľké Ludince č. 717.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

2. Žiadosť Reformovanej kresť. cirkvi na Slovensku, Cirkevný zbor Veľké Ludince, 935 65
Veľké Ludince č. 212 o poskytnutie dotácie obce Veľké Ludince na rok 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 283/25 zo dňa 10.11.2017
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

Žiadosť Reformovanej kresť. cirkvi na Slovensku, Cirkevný zbor Veľké Ludince, 935 65
Veľké Ludince č. 212 o poskytnutie dotácie obce Veľké Ludince na rok 2018.
B/


schvaľuje

Dotáciu obce Veľké Ludince na rok 2018 vo výške 3.000,- € pre Reformovanú kresť. cirkev
na Slovensku, Cirkevný zbor Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince č. 212.

Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

3. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince č. 637
o poskytnutie dotácie obce Veľké Ludince na rok 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 284/25 zo dňa 10.11.2017
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

Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince č. 637
o poskytnutie dotácie obce Veľké Ludince na rok 2018.
B/


schvaľuje

Dotáciu obce Veľké Ludince na rok 2018 vo výške 3.000,- € pre Rímskokatolícku cirkev,
farnosť Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince č. 637.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

4. Žiadosť Telovýchovnej jednoty Družstevník, 935 65 Veľké Ludince o poskytnutie dotácie
obce Veľké Ludince na rok 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 285/25 zo dňa 10.11.2017
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

Žiadosť Telovýchovnej jednoty Družstevník, 935 65 Veľké Ludince o poskytnutie dotácie
obce Veľké Ludince na rok 2018.
B/


schvaľuje

Dotáciu obce Veľké Ludince na rok 2018 vo výške 10.000,- € pre Telovýchovnú jednotu
Družstevník, 935 65 Veľké Ludince.
Prítomných:

9

„Za”

6

„Zdržal sa”

1 (Koncserová)

„Proti”

2 (Balázs O., Monc)

5. Žiadosť ŠKZS Slovakia, so sídlom Nýrovce 246, o poskytnutie dotácie obce Veľké Ludince
na rok 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 286/25 zo dňa 10.11.2017
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
Žiadosť ŠKZS Slovakia, so sídlom Nýrovce 246, o poskytnutie dotácie obce Veľké Ludince
na rok 2018.
B/
 schvaľuje
Dotáciu obce Veľké Ludince na rok 2018 vo výške 250,00 € pre ŠKZS Slovakia so sídlom
Nýrovce č. 246.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

15. Deň dôchodcov.
Starostka obce informovala poslancov OZ, že ako každoročne, aj tento rok sa uskutoční
slávnosť pre našich seniorov. Nezabúdame na úctu k starším ...

„Deň dôchodcov“ sa

uskutoční dňa 25.11.2017 so začiatkom o 15.30 hod. Naši seniori budú pohostení chutnou
večerou a každý si odnesie na pamiatku malý darček. O dobrú náladu sa postará hudobný
hosť.

16. Rôzne (Žiadosť o odkúpenie pozemku Ernest Kurali a Júlia Kuraliová
Zmluva o poskytovaní služieb AMIRE, s.r.o.)
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť Ernesta Kuraliho a Júlii Kuraliovej, trvale
bytom 935 65 Veľké Ludince č. 114, o odkúpenie časti pozemku na základe vypracovaného
Geometrického plánu č. 34691588-100/2016, diel č. 5, 7 a 10 o výmere 89 m².
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 287/25 zo dňa 10.11.2017
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

Žiadosť Ernesta Kuraliho a Júlii Kuraliovej, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 114,
o odkúpenie časti pozemku na základe vypracovaného Geometrického plánu č. 34691588100/2016, diel č. 5, 7 a 10 o výmere 89 m².
B/


schvaľuje

Zámer na odkúpenie časti pozemku pre Ernesta Kuraliho a Júlii Kuraliovej, trvale bytom 935
65 Veľké Ludince č. 114 na základe vypracovaného Geometrického plánu č. 34691588100/2016, diel č. 5, 7 a 10 o výmere 89 m². Cena za 1 m² je 1,70 €, čo spolu predstavuje
151,30 €.

Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce informovala poslancov OZ o návrhu zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti
Verejného obstarávania poskytovateľa AMIRE, s.r.o.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 288/25 zo dňa 10.11.2017
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 Zmluvy poskytovateľa AMIRE, s.r.o. v oblasti Verejného obstarávania.
B/


schvaľuje

Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní Verejného obstarávania s poskytovateľom AMIRE, s.r.o.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce – Bc. Zita Cseri informovala poslancov OZ o vykonaní inventúry
k 31.12.2017. Starostka obce navrhla komisie v nasledovnom zložení:
Ústredná inventarizačná komisia v zložení:
predseda
Bc. Gabriela Koncserová
člen
ThDr. Eva Antalová
člen
Juraj Balázs
člen
Anna Bereková
člen
Milan Bori
člen
Peter Lebocz
člen
Gabriel Monc
člen
Alžbeta Morvaiová
člen
Ondrej Balázs
Čiastková inventarizačná komisia v zložení: (finančná)
predseda
Bc. Gabriela Koncserová
člen
Ondrej Balázs
člen
Margita Napová

Inventúrna komisia č. 1 v zložení:
predseda
Juraj Balázs
člen
ThDr. Eva Antalová
člen
Peter Lebocz
člen
Mgr. Iveta Balázsová
člen
Mgr. Ladislav Gubrica

Stredisko: Obecný úrad, Denný stacionár,
kataster obce

Inventúrna komisia č. 2 v zložení:
predseda
Anna Bereková
člen
Milan Bori
člen
Bc. Erika Gregorová
člen
Mgr. Ladislav Gubrica

Stredisko: Knižnica, posilňovňa, ZŠsMŠ

Inventúrna komisia č. 3 v zložení:
predseda
Gabriel Monc
člen
Alžbeta Morvaiová
člen
Diana Hrabovszká

Stredisko: Hasičská zbrojnica,
Zdravotné stredisko

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 289/2017 zo dňa 10.11.2017
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

Nasledovné zloženie inventarizačných komisií:
Ústredná inventarizačná komisia v zložení:
predseda
Bc. Gabriela Koncserová
člen
ThDr. Eva Antalová
člen
Juraj Balázs
člen
Anna Bereková
člen
Milan Bori
člen
Peter Lebocz
člen
Gabriel Monc
člen
Alžbeta Morvaiová
člen
Ondrej Balázs

Čiastková inventarizačná komisia v zložení: (finančná)
predseda
Bc. Gabriela Koncserová
člen
Ondrej Balázs
člen
Margita Napová

Inventúrna komisia č. 1 v zložení:
predseda
Juraj Balázs
člen
ThDr. Eva Antalová
člen
Peter Lebocz
člen
Mgr. Iveta Balázsová
člen
Mgr. Ladislav Gubrica

Stredisko: Obecný úrad, Denný stacionár,
kataster obce

Inventúrna komisia č. 2 v zložení:
predseda
Anna Bereková
člen
Milan Bori
člen
Bc. Erika Gregorová
člen
Mgr. Ladislav Gubrica

Stredisko: Knižnica, posilňovňa, ZŠsMŠ

Inventúrna komisia č. 3 v zložení:
predseda
Gabriel Monc
člen
Alžbeta Morvaiová
člen
Diana Hrabovszká
B/


Stredisko: Hasičská zbrojnica,
Zdravotné stredisko

schvaľuje

Nasledovné zloženie inventarizačných komisií:
Ústredná inventarizačná komisia v zložení:
predseda
Bc. Gabriela Koncserová
člen
ThDr. Eva Antalová
člen
Juraj Balázs
člen
Anna Bereková
člen
Milan Bori
člen
Peter Lebocz
člen
Gabriel Monc
člen
Alžbeta Morvaiová
člen
Ondrej Balázs

Čiastková inventarizačná komisia v zložení: (finančná)
predseda
Bc. Gabriela Koncserová
člen
Ondrej Balázs
člen
Margita Napová

Inventúrna komisia č. 1 v zložení:
predseda
Juraj Balázs
člen
ThDr. Eva Antalová
člen
Peter Lebocz
člen
Mgr. Iveta Balázsová
člen
Mgr. Ladislav Gubrica

Stredisko: Obecný úrad, Denný stacionár,
kataster obce

Inventúrna komisia č. 2 v zložení:
predseda
Anna Bereková
člen
Milan Bori
člen
Bc. Erika Gregorová
člen
Mgr. Ladislav Gubrica

Stredisko: Knižnica, posilňovňa, ZŠsMŠ

Inventúrna komisia č. 3 v zložení:
predseda
Gabriel Monc
člen
Alžbeta Morvaiová
člen
Diana Hrabovszká

Stredisko: Hasičská zbrojnica,
Zdravotné stredisko

17. 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:

ThDr. Eva Antalová

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

Anna Bereková

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

