ZÁPISNICA
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 06. októbra 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 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: Bc. Gabrielu Koncserovú a Alžbetu
Morvaiovú.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 267/24 zo dňa 06.10.2017
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: Bc. Gabrielu Koncserovú a Alžbetu Morvaiovú

Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdržal sa”

2 (Bc. Koncserová a Morvaiová)

„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. Predloženie žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom
„Komunitné centrum v obci Veľké Ludince“ – spolufinancovanie.
6. Zámer a prevod na odkúpenie pozemku: Tibor Labát a Georgína Labátová, trvale bytom
935 65 Veľké Ludince č. 85
7. Záver.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 268/24 zo dňa 06.10.2017
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. Predloženie žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom „Komunitné
centrum v obci Veľké Ludince“ – spolufinancovanie.
6. Zámer a prevod na odkúpenie pozemku: Tibor Labát a Georgína Labátová, trvale bytom
935 65 Veľké Ludince č. 85
7. 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 07.09.2017 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. 269/24 zo dňa 06.10.2017
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 07.09.2017
5. Predloženie žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom
„Komunitné centrum v obci Veľké Ludince“ – spolufinancovanie.

Nakoľko sa predkladá Žiadosť o NFP na projekt s názvom „Komunitné centrum v obci
Veľké Ludince“, je potrebné schváliť povinné spolufinancovanie realizovaného projektu,
ktoré je vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 270 /24 zo dňa 06.10.2017
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

- predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom „Komunitné
centrum v obci Veľké Ludince“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2,
ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce
- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 12 223,29 eur

Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

6. Zámer a prevod odkúpenie pozemku: Tibor Labát a Georgína Labátová, 935 65 Veľké
Ludince č. 85
Starostka obce predložila žiadosť Tibora Labáta a manželky Georgíny Labátovej, trvale
bytom 935 65 Veľké Ludince č. 85. Jedná sa o odkúpenie pozemkov, ktoré sú presne
zamerané Geometrickým plánom č. 34691588-25/2017. Jedná sa o diel č. 1, 3 a 5. Výmera
225 m². Cena za 1 m² je vo výške 1,70 €, čo spolu predstavuje 382,5 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 271 /24 zo dňa 06.10.2017
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/


schvaľuje

zámer na prevod 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. 1, 3 a 5 o výmere 225 m² na základe vytvoreného GP č. 34691588-25/2017. Za kúpnu
cenu 1,70/m2, t.j. celkom za výmeru 225 m2 kúpna cena predstavuje sumu vo výške 382,50
eur. V prospech nadobúdateľov: Tibor Labát, rod. Labát nar. 01.02.1974, r.č. 740201/6677
a manželka Georgína Labátová, rod. Duchoňová, nar. 04.02.1974, r.č. 745204/6712, trvale
bytom 935 65 Veľké Ludince č. 85.

B/


schvaľuje

prevod 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. 1, 3 a 5 o výmere 225 m² na základe vytvoreného GP č. 34691588-25/2017. Za kúpnu
cenu 1,70/m2, t.j. celkom za výmeru 225 m2 kúpna cena predstavuje sumu vo výške 382,50
eur. V prospech nadobúdateľov: Tibor Labát, rod. Labát nar. 01.02.1974, r.č. 740201/6677
a manželka Georgína Labátová, rod. Duchoňová, nar. 04.02.1974, r.č. 745204/6712, trvale
bytom 935 65 Veľké Ludince č. 85.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

7. 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:

Bc. Gabriela Koncserová

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

Alžbeta Morvaiová

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

