ZÁPISNICA
z 26. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 15. decembra 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: Peter Lebocz a Milan Bori
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 290/26 zo dňa 15.12.2017
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: Peter Lebocz a Milan Bori
Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdržal sa”

2 (Lebocz 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. Zmena rozpočtu za rok 2017.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce.
8. Návrh rozpočtu na roky 2018,2019 a 2020.
9. Poriadok odmeňovania obce Veľké Ludince.
10. Správa audítora za rok 2016.
11. VZN č. 5 /2017 o stanovení výšky finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií,.....
12. Žiadosti:
- odkúpenie pozemku Štefan Búri, V.L. č. 91 – zámer
- odkúpenie pozemku Jozef Vígh, V.L. č. 514 – zámer
- odkúpenie pozemku František Rákoczi - zámer
- Anna Dlhošová, V.L. č. 554 – žiadosť o finančný príspevok.
13. Rôzne.
- schválenie prevodu pozemku Ernest Kurali a Júlia Kuraliová, V.L. č. 114
14. Záver.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 291/26 zo dňa 15.12.2017
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. Zmena rozpočtu za rok 2017.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce.
8. Návrh rozpočtu na roky 2018,2019 a 2020.
9. Poriadok odmeňovania obce Veľké Ludince.
10. Správa audítora za rok 2016.
11. VZN č. 5 /2017 o stanovení výšky finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií,.....
12.Žiadosti:
- odkúpenie pozemku Štefan Búri, V.L. č. 91 – zámer
- odkúpenie pozemku Jozef Vígh, V.L. č. 514 – zámer
- odkúpenie pozemku František Rákoczi - zámer
- Anna Dlhošová, V.L. č. 554 – žiadosť o finančný príspevok.
13.Rôzne.
- schválenie prevodu pozemku Ernest Kurali a Júlia Kuraliová, V.L. č. 114
14. 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 10.11.2017 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. 292/26 zo dňa 15.12.2017
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 10.11.2017

5. Zmena rozpočtu za rok 2017.
Účtovníčka obce - Mgr. Iveta Balázsová, informovala poslancov OZ o zmene rozpočtu za rok
2017. Poznamenala, že zmena v rozpočte bude o 150.000,- €, nakoľko sa plánuje úver na
prefinancovanie technológií na projekt s názvom Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 293 /26 zo dňa 15.12.2017
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

Zmenu rozpočtu za rok 2017.
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1 Balázs O.

„Proti”

0

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
Hlavná kontrolórka obce – Alžbeta Trombitásová v súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm.
b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila
Obecnému zastupiteľstvu obce Veľké Ludince Plán kontrolnej činnosti na obdobie od
01.01.2018 do 30.06. 2018.
Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 294/26 zo dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
B/


schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1 Balázs O.

„Proti”

0

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Veľké Ludince na
roky 2019 – 2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
Hlavná kontrolórka obce – Alžbeta Trombitásová, v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Veľké Ludince na rok 2018 a k návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2019 – 2020.
Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 295/26 zo dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Veľké Ludince na roky
2019 – 2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
8. Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020.
Starostka obce predložila poslancom OZ Návrh rozpočtu na rok 2018 a tiež návrh
viacročného rozpočtu Obce Veľké Ludince na roky 2019 – 2020, ktorý vypracovala
účtovníčka obce: Mgr. Iveta Balázsová.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 296 /26 zo dňa 15.12.2017
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 viacročného rozpočtu obce Veľké Ludince na roky 2019 – 2020.
B/


schvaľuje

Návrh rozpočtu Obce Veľké Ludince na rok 2018.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
9. Poriadok odmeňovania obce Veľké Ludince.

Starostka obce predložila poslancom OZ vypracovaný Poriadok odmeňovania obce Veľké
Ludince – Vnútorný mzdový predpis, ktorý sa vydáva v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády

SR č. 341/ 2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo
verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 297/26 zo dňa 15.12.2017
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

Poriadok odmeňovania obce Veľké Ludince – Vnútorný mzdový predpis.
B/


schvaľuje

Poriadok odmeňovania obce Veľké Ludince – Vnútorný mzdový predpis.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
10. Správa audítora za rok 2016.

Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a k výročnej správe obce
Veľké Ludince za hospodársky rok 2016.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 298/26 zo dňa 15.12.2017
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

Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a k výročnej správe obce
Veľké Ludince za hospodársky rok 2016 a doporučuje dotvoriť rezervný fond vo výške 23,5
tis eur na výmenu okien na kultúrnom dome. Tento rezervný fond bude použitý v roku 2018.

Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdržal sa”

2 (Bori M., Lebocz, P.)

„Proti”

0

11. Návrh VZN č. 5/2017 o stanovení výšky finančného pásma na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
vo výške nákladov na nákup potravín od 01.01.2018
Starostka obce informovala poslancov OZ o Návrhu VZN č. 5/2017 o stanovení výšky
finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od
01.01.2018.
Zmena sa bude týkať finančného pásma, ktoré sa zvyšuje na 3 finančné pásmo nasledovne:
a) Školská jedáleň pri MŠ Veľké Ludince
Stravníci od 2-6 Desiata €

Obed €

Olovrant €

Spolu €

0,68

0,23

1,19

rokov
3. pásmo

0,28

b) Školská jedáleň pri ZŠ Veľké Ludince
Stravníci od 6- Obed €

Spolu €

11 rokov
3. pásmo

1,01

Stravníci od 11- Obed €

1,01
Spolu €

15 rokov
3. pásmo

1,09

1,09

Iní stravníci

Obed €

Spolu €

3. pásmo

1,19

1,19

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 299 /26 zo dňa 15.12.2017
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. 5/2017 o stanovení výšky finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo
výške nákladov na nákup potravín od 01.01.2018
B/


schvaľuje

VZN č. 5/2017 o stanovení výšky finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín od 01.01.2018
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1 (Balázs, O.)

„Proti”

0
12. Žiadosti.

Od nasledujúceho bodu programu sa vzdialil poslanec Gabriel Monc a spolu bolo prítomných
8 poslancov.
Starostka obce predložila poslancom OZ nasledovné žiadosti:
* Žiadosť Štefana Búriho, nar. 30.06.1952 a manželky Evy Búriovej, nar. 21.05.1955, trvale
bytom 935 65 Veľké Ludince č. 91 o odkúpenie časti pozemku o výmere 53 m², ktorý je

evidovaný na p.č. 53/1. Jedná sa o vyrovnanie hranice pozemku, ktorý bol zameraný na
základe geometrického plánu č. 34691588-84/2016.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 300/26 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
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/


berie na vedomie

Žiadosť Štefana Búriho, nar. 30.06.1952 a manželky Evy Búriovej, nar. 21.05.1955, trvale
bytom 935 65 Veľké Ludince č. 91 o odkúpenie časti pozemku o výmere 53 m², ktorý je
evidovaný na p.č. 53/1. Jedná sa o vyrovnanie hranice pozemku, ktorý bol zameraný na
základe geometrického plánu č. 34691588-84/2016.
B/
 schvaľuje
Zámer na prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia
ustanovenia § 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov viac ako 3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, nakoľko ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod
pozemku nízkej výmery a malej hodnoty a to:
Geometrickým plánom č. 34691588-84/2016 zo dňa 30.10.2017, ktorý vypracoval súkromný
geodet Ing. Alexander Lebocz- GEOPARD, Strekov, Brezová 1250, úradne overený
Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa 15.11.2017, novovytvorenú parcelu CKN
53/1, diel č. 2 o výmere 53 m², v kat. úz. Veľké Ludince, v prospech Kupujúcich Štefan Búri,
rod. Búri, nar. 30.06.1952, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 91 a manželka Eva Búriová,
rod. Hubáčeková, nar. 21.05.1955, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 91, za kúpnu cenu
90,10 euro (slovom: deväťdesiat euro 10 centov).

Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

* Žiadosť Jozefa Vígha, nar. 26.09.1950, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 514
o odkúpenie časti pozemku o výmere 94 m², ktorý je evidovaný na p.č. 1633/54. Jedná sa
o vyrovnanie

hranice pozemku, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č.

34691588-62/2016.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 301/26 zo dňa 15.12.2017
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
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/


berie na vedomie

Žiadosť Jozefa Vígha, nar. 26.09.1950, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 514
o odkúpenie časti pozemku o výmere 94 m², ktorý je evidovaný na p.č. 1633/54. Jedná sa
o vyrovnanie

hranice pozemku, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č.

34691588-62/2016.
B/
 schvaľuje
Zámer na prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia
ustanovenia § 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov viac ako 3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, nakoľko ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod
pozemku nízkej výmery a malej hodnoty a to:
Geometrickým plánom č. 34691588-62/2016 zo dňa 22.11.2017, ktorý vypracoval súkromný
geodet Ing. Alexander Lebocz- GEOPARD, Strekov, Brezová 1250, úradne overený
Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa 28.11.2017,

parcelu CKN 1633/54,

o výmere 94 m², v kat. úz. Veľké Ludince, v prospech Kupujúceho: Jozef Vígh, rod. Vígh,
nar. 26.09.1950, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 514, za kúpnu cenu 159,80 euro
(slovom: jedenstopäťdesiat deväť eur 80 centov).

Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

* Žiadosť Františka Rákocziho, nar. 27.05.1968, trvale bytom Listová 2643/30, 821 05
Bratislava a manželky Kataríny Rákocziovej, rod. Fazekasovej, nar. 28.03.1973, trvale bytom
935 65 Veľké Ludince č. 60 o odkúpenie časti pozemku na základe vypracovaného GP č.
34691588-73/2017 zo dňa 10.11.2017, úradne overeným dňa 21.11.2017 o výmere 386 m².
Cena za 1 m² = 1,70 €, čo spolu predstavuje 656,20 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 302/26 zo dňa 15.12.2017
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
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/


berie na vedomie

Žiadosť Františka Rákocziho, nar. 27.05.1968, trvale bytom Listová 2643/30, 821 05
Bratislava a manželky Kataríny Rákocziovej, rod. Fazekasovej, nar. 28.03.1973, trvale bytom
935 65 Veľké Ludince č. 60 o odkúpenie časti pozemku na základe vypracovaného GP č.
34691588-73/2017 zo dňa 10.11.2017, úradne overeným dňa 21.11.2017 o výmere 386 m².
Cena za 1 m² = 1,70 €, čo spolu predstavuje 656,20 €.
B/
 schvaľuje
Zámer na prevod majetku obce v prospech Františka Rákocziho, nar. 27.05.1968, trvale
bytom Listová 2643/30, 821 05 Bratislava a manželky Kataríny Rákocziovej, rod.
Fazekasovej, nar. 28.03.1973, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 60 o odkúpenie časti
pozemku na základe vypracovaného GP č. 34691588-73/2017 zo dňa 10.11.2017, úradne
overeným dňa 21.11.2017 o výmere 386 m². Cena za 1 m² = 1,70 €, čo spolu predstavuje
656,20 €.

Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

* Žiadosť Anny Dlhošovej, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 554 o poskytnutie
finančnej výpomoci.
Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 303/26 zo dňa 15.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 berie na vedomie
Žiadosť Anny Dlhošovej, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 554 o poskytnutie finančnej
výpomoci.
B/


neschvaľuje

Finančnú výpomoc pre Annu Dlhošovú, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 554.

Prítomných:

8

„Za”

0

„Zdržal sa”

0

„Proti”

8

13. Rôzne (schválenie prevodu pozemku Ernest Kurali a manželka Júlia Kuraliová)
Starostka obce oboznámila poslancov, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol schválený
zámer na prevod majetku obce a na to, aby sa mohol podať návrh na vklad kúpnej zmluvy, je
potrebné schváliť aj prevod majetku obce Veľké Ludince podľa príslušných ustanovení
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach

č. 304/26 zo dňa 15.12.2017
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

Prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
Geometrickým plánom č. 34691588-100/2016 zo dňa 20.09.2017, ktorý vypracoval súkromný
geodet Ing. Alexander Lebocz- GEOPARD, Strekov, Brezová 1250, úradne overený
Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa 02.10.2017, v kat. úz. Veľké Ludince,
v prospech Kupujúcich:
Ernest Kurali, rod. Kurali, nar. 30.08.1959, a manželka Júlia Kuraliová, rod. Szakálosová, nar.
17.12.1960, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 114, nasledovne: - z parcely 540/17 sa
odčlení diel č. 7 o výmere 10 m²
- z parcely 540/17 sa odčlení diel č. 10 o výmere 44 m²
- z parcely 540/17 sa odčlení diel č. 5 o výmere 35 m²
za kúpnu cenu 151,30 euro (slovom: jedenstopäťdesiat deväť eur 80 centov).
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

14. 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:

Pater Lebocz

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

Milan Bori

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

