ZÁPISNICA
z 32. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 15. októbra 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 7 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnení: --Ondrej Balázs prišiel na zasadnutie OZ po schvaľovaní overovateľov zápisnice.
Eva Antalová prišla na zasadnutie OZ po schvaľovaní plnenia rozpočtu – 2. štvrťrok 2018
a zmenu rozpočtu.
Zapisovateľka: Mária Mikeš Kasmán

2. Voľba overovateľov zápisnice.
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice Annu Berekovú a Gabriela Monca.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 375/32 zo dňa 15.10.2018
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: Anna Bereková a Gabriel Monc.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

7

„Za”

5

„Zdržal sa”

2 – Bereková A., Monc G.

„Proti”

0
3. Schválenie programu zasadnutia.

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ program zasadnutia, ktorého návrh
bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona o obecnom zriadení.

1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Konsolidovaná výročná správa obce Veľké Ludince za rok 2017
6. Plnenie rozpočtu – 2. štvrťrok 2018 a zmena rozpočtu
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
8. Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle
článku 13VZP
9. Rôzne.
- Žiadosť COOP Jednoty Levice o rozšírenie predajných priestorov
- Žiadosť o odpredaj pozemku – Tibor Klenko – schválenie zámeru na prevod
- Žiadosť o zámenu pozemku – Štefan Harangozó – schválenie zámeny
- Žiadosť o jednorázovú dávku – Adriána Harská
- Sťažnosti- Egon Gálik, MUDr. Vince Gabriel
10. Záver.
Starostka obce navrhla doplniť do programu nasledovné body:
- Správa audítora
- Správa ZŠMŠ
- Správa č.3/2018 o výsledku finančnej kontroly
- Návrh na zvýšenie príspevku za ŠKD hradené zákonným zástupcom žiaka (VZN č.
4/2015)
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- Projekt – čistiaci stroj
- Zmluva o dielo – PROGRANT s.r.o.
- Zberný dvor – dodatok k zmluve o poskytnutí NFP
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 376/32 zo dňa 15.10.2018
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

Program zasadnutia OZ zo dňa 15.10.2018 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Konsolidovaná výročná správa obce Veľké Ludince za rok 2017
6. Plnenie rozpočtu – 2. štvrťrok 2018 a zmena rozpočtu
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
8. Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle
článku 13VZP
9. Rôzne.
-

Žiadosť COOP Jednoty Levice o rozšírenie predajných priestorov

-

Žiadosť o odpredaj pozemku – Tibor Klenko – schválenie zámeru na prevod

-

Žiadosť o zámenu pozemku – Štefan Harangozó – schválenie zámeny

-

Žiadosť o jednorázovú dávku – Adriána Harská

-

Sťažnosti- Egon Gálik, MUDr. Vince Gabriel
- Správa audítora
- Správa ZŠMŠ
- Správa č.3/2018 o výsledku finančnej kontroly
- Návrh na zvýšenie príspevku za ŠKD hradené zákonným zástupcom žiaka
( VZN č. 4/2015)
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- Projekt – čistiaci stroj
- Zmluva o dielo – PROGRANT s.r.o.
- Zberný dvor – dodatok k zmluve o poskytnutí NFP
10. Záver

B/
 schvaľuje
Program zasadnutia OZ zo dňa 15.10.2018 v nasledovnom znení:

1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Konsolidovaná výročná správa obce Veľké Ludince za rok 2017
6. Plnenie rozpočtu – 2. štvrťrok 2018 a zmena rozpočtu
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
8. Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP
v zmysle článku 13VZP
9. Rôzne.
 Žiadosť COOP Jednoty Levice o rozšírenie predajných priestorov
 Žiadosť o odpredaj pozemku – Tibor Klenko – schválenie zámeru na prevod
 Žiadosť o zámenu pozemku – Štefan Harangozó – schválenie zámeny
 Žiadosť o jednorázovú dávku – Adriána Harská
 Sťažnosti- Egon Gálik, MUDr. Vince Gabriel
 Správa audítora


Správa ZŠMŠ



Správa č.3/2018 o výsledku finančnej kontroly



Návrh na zvýšenie príspevku za ŠKD hradené zákonným zástupcom žiaka

( VZN č. 4/2015)


Projekt – čistiaci stroj

 Zmluva o dielo – PROGRANT s.r.o.
 Zberný dvor – dodatok k zmluve o poskytnutí NFP
10. Záver
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrolu plnenia uznesení z 31. zasadnutia OZ zo dňa 31.07.2018 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. 377/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
31.07.2018.
 schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
31.07.2018.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

5

5. Konsolidovaná výročná správa obce Veľké Ludince za rok 2017
Starostka obce – Bc. Zita Cseri Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie
vypracovanú Konsolidovanú výročnú správu obce Veľké Ludince za rok 2017.
Obec Veľké Ludince ako účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú
účtovnú závierku, vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu obce. Účtovná jednotka, na
ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia konsolidovanej výročnej správy, je povinná uložiť
riadnu konsolidovanú výročnú správu a mimoriadnu konsolidovanú výročnú správu v registri
najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tieto konsolidované
výročné správy vyhotovujú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 378/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu obce Veľké Ludince za rok 2017.
 schvaľuje
Konsolidovanú výročnú správu obce Veľké Ludince za rok 2017 bez pripomienok
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
6. Plnenie rozpočtu – 2. štvrťrok 2018 a zmena rozpočtu

Starostka obce – Bc. Zita Cseri Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie
Plnenie rozpočtu obce Veľké Ludince za I.polrok 2018 a zmenu rozpočtu.
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Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške očakávaného plnenia skutočnosti k 31.12.2017
na základe prijatých všeobecne záväzných nariadení, uzatvorených zmlúv, transferov zo ŠR a
grantov. Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda Veľké
Ludince 390 poukazuje Obec Veľké Ludince rozpočtovej organizácii škôl a školských
zariadení ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince 390 ako cez zriaďovateľa – obec
a škola ich dostáva na svoj príjmový účet.
Bežné výdavky obce sú naplánované na zabezpečenie základných samosprávnych kompetencií
v oblasti výkonu miestnej verejnej správy podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení – (všeobecné verejné služby – správa obce, požiarna ochrana, ochrana životného
prostredia – vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu, bývanie a občianska vybavenosť
– údržba verejnej zelene, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, údržba miestnych
komunikácií, šport, kultúra, školstvo - ZŠ s MŠ vo Veľkých Ludinciach vrátane stredísk MŠ,
ŠKD a ŠJ, sociálne zabezpečenie, propagácia obce, prevádzka a údržba budov v správe obce,
poistenie majetku obce, splácanie úrokov z úverov obce, údržba cintorína a domu smútku a
pod.), taktiež prenesený výkon štátnej správy – (na úseku pozemných komunikácií,
všeobecnej vnútornej správy – vedenia matriky, register obyvateľov, sociálnej pomoci,
územného plánovania a stavebného poriadku, starostlivosti o životné prostredie). V tejto sume
sú zahrnuté aj dotácie vo verejnom záujme, ktoré obec poskytuje zo svojho rozpočtu
športovým a kultúrnym klubom – občianskym združeniam v obci. Ide o dotácie ktoré obec
poskytuje za podmienok ustanovených VZN obce na podporu športu, kultúry, seniorov a detí
v obci.
Kapitálové príjmy a výdavky sú rozpočtované a návrhy na čerpanie KV budú predmetom
rokovania obecného zastupiteľstva, budú určené aj na spolufinancovanie obce v závislosti od
toho ako sa obci podarí získať granty v budúcom roku.
Poslanci obecného zastupiteľstva požiadali o vysvetlenie plnenia rozpočtu príjmovej časti
a výdavkovej časti podľa rozpočtovej skladby. V diskusii bolo vysvetlené čerpanie niektorých
príjmových a výdavkových položiek napr. aktivačná činnosť – výdavky sú refinancované cez
projekty (dobrovoľnícka služba 2 obdobia s 3 pracovníkmi, projekt 50j 2 obdobia s 3
pracovníkmi na pracovnú zmluvu).
Ďalšie pripomienky boli k projektom kompostáreň a zberný dvor: doteraz vynaložené
výdavky na úhrady realizovaných projektov budú preplatené z projektu získaných finančných
prostriedkov v blízkej budúcnosti. Poslanci OZ sa vyjadrili aj k hospodáreniu škôl
a školských zariadení.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 379/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Plnenie rozpočtu – 2. štvrťrok 2018 a zmenu rozpočtu.
 schvaľuje
A. Plnenie rozpočtu obce Veľké Ludince –za I.polrok2018
B. Zmenu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu v plnom rozsahu.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

Starostka obce – Bc. Zita Cseri Starostka obce predložila poslancom OZ vypracovanú Správu
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I.polrok 2018.
V nasledujúcom bode programu rokovania OZ predniesla hlavná kontrolórka obce Veľké
Ludince Alžbeta Trombitásová správu o činnosti. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky sa
predkladá OZ v zmysle zákona o obecnom zriadení a schválenom pláne činnosti HK.
Hlavná kontrolórka ďalej uviedla, že činnosť HK obce Veľké Ludince bola zameraná na
viaceré oblasti, zložené z východísk a priorít výkonu kontroly a činnosti hlavného kontrolóra:
1. Finančná kontrola o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce v roku 2017
2. Finančná kontrola o vedení a nakladaní s pokladničnou hotovosťou obecného úradu
4. Kontrola efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami
a majetkom obce
3. Vypracované a predložené materiály na zasadnutie obecného zastupiteľstva
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 380/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Ludince za I. polrok 2018.

8. Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí Nenávratného
finančného príspevku v zmysle článku 13 VZP
Starostka obce – Bc. Zita Cseri Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva
na schválenie Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o Nenávratného
finančného príspevku v zmysle článku 13 VZP.
Poslanci obecného zastupiteľstva požiadali o vysvetlenie zriadenia zabezpečenia budúcej
pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku v zmysle článku
13VZP – zberný dvor odpadu. Pani starostka vysvetlila a oboznámila členov OZ o ďalšom
postupe financovania projektu Zberný dvor odpadu. Dňa 15. októbra 2018 bolo poštou
doručené na Obecný úrad Veľké Ludince Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku Číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/02, Názov projektu:
Zberný dvor odpadu Veľké Ludince, kód ITMS: 310011A909.
V diskusii boli vysvetlené aj doteraz vynaložené výdavky na úhrady realizovaných projektov,
ktoré budú preplatené z projektu získaných finančných prostriedkov v blízkej budúcnosti. Na
krytie ďalších nákladov súvisiacich s úhradami na projekt Zberný dvor odpadu schválilo
obecné zastupiteľstvo vyhotovenie zmenky v Prima banke, aby bolo zabezpečené realizovanie
prác. Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu je určený v dodatku na 5/2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 381/32 zo dňa 15.10.2018
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
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 berie na vedomie
Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku
13VZP.
 schvaľuje
Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku
13VZP – na základe zmenky.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

9. Rôzne.
A/ Žiadosť COOP Jednota Levice o rozšírenie predajných priestorov
Starostka obce – Bc. Zita Cseri informovala poslancov o žiadosti o rozšírenie predajných
priestorov spotrebného družstva COOP Jednota Levice.
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadosť schvaľujú za nasledovných podmienok:
COOP

Jednota SD Levice má s obcou Veľké Ludince uzatvorenú nájomnú zmluvu na

prenájom nebytových priestorov na dobu neurčitú, teda je predpoklad, že rozšírením
predajných plôch budú i v budúcnosti uhrádzať včas a pravidelné nájomné, ktoré v zmysle
zmluvy je 202,30€ur mesačne. Ak nájomca – Jednota SD – pristúpi k rozširovaniu resp.
rekonštrukcii predajných priestorov obec v rámci kompenzácii nákladov odpustí nájomné vo
výške 1101,50 €ur, čo je nájomné za 5 mesiacov. Prenajímateľ, t.j. COOP Jednota SD Levice
môže vykonať rozšírenie predajných priestorov len na vlastné náklady ako aj režijné náklady.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 382/32 zo dňa 15.10.2018
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
b e r i e n a v e d o m i e
Informácie o rozšírenie predajných priestorov spotrebného družstva COOP Jednota Levice.
s c h v a ľ u j e
Žiadosť o rozšírenie predajných priestorov spotrebného družstva COOP Jednota Levice.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonaním stavebných úprav v prenajatom objekte PJ 02-128
a s kompenzáciou vynaložených nákladov vo výške 1101,50 €ur, čo je nájomné za dobu 5
mesiacov.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

B/ Žiadosť o odpredaj pozemku – Tibor Klenko – schválenie zámeru na prevod
Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov o žiadosti o odpredaj pozemku – Tibor
Klenko – schválenie zámeru na prevod.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 383/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Informácie o odpredaj pozemku – Tibor Klenko – schválenie zámeru na prevod.
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 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:
z parcely č. 538/25 reg. „E“ KN sa odčlení diel č. 2 o výmere 3m2 a diel č. 6 o výmere
121m2, spolu 124 m2. v prospech Kupujúceho:
Tibor Klenko, nar.18.04.1967, trvale bytom 943 54 Svodín, Horná Mlýnska 549 za kúpnu
cenu (1,70 €/m2) čo spolu predstavuje 205,70 euro (slovom: dvestopäť eur 70 centov).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod len v tom prípade, keď žiadateľ Tibor Klenko,
nar.18.04.1967, trvale bytom 943 54 Svodín, Horná Mlýnska 549

preukáže vlastníctvo

nehnuteľnosti.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

C/ Žiadosť o zámenu pozemku – Štefan Harangozó – schválenie zámeny
Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov o žiadosti o zámenu pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 384/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Informácie o zámenu pozemku – Štefan Harangozó – schválenie zámeny.
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 schvaľuje
zámenu pozemku.
Jedná sa o pozemok registra „C“ parcela č. 2944/5 vo výmere 95 m2
za diel č.1 a diel č.3 z parcely registra „E“ č. 2730/2
a diel č. 2 a diel č. 4 z parcely registra „E“ č. 2954/1 spolu 95 m2,
na základe geometrického plánu č. 35974672-213/2017, zo dňa 12.01.2018, ktorý vypracoval
MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, úradne overený Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor, dňa 26.02.2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod len v tom prípade, keď žiadateľ Štefan Harangozó,
nar. 19.01.1957,

RČ: 570119/6479, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince 291 preukáže

vlastníctvo nehnuteľnosti.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

D/ Žiadosť o jednorázovú dávku - Adriána Harská
Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov o žiadosti o jednorázovú dávku
Adriána Harská.
Menovaná si podala žiadosť o výpomoc, v ktorej uviedla, že sa ocitla s manželom a tromi
maloletými deťmi v hmotnej núdzi. Z dávky by uhradila náklady na bývanie, stravovanie
a nákup ošatenia, školských potrieb pre deti a náklady na nevyhnutné lieky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 385/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi.
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 neschvaľuje
žiadosť Adriany Harskej, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince, nar. 05.01.1972, o jednorázovú
dávku v hmotnej núdzi.
Dôvod:
Menovaní sa v našej obci už nezdržiavajú, ale trvalý pobyt

majú ku dňu 15.10.2018

vo Veľkých Ludinciach.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

E/ Sťažnosť – Egon Gálik
Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov o sťažnosti Egona Gálika.
Menovaný podal sťažnosť v ktorej poukazuje na neporiadok a rozrastanie sa skládok v obci
a taktiež na to, že o chodníky bez majiteľov sa nikto nestará a neudržuje ich a preto žiada
o nápravu prostredníctvom obecného zastupiteľstva.
Sťažovateľ p. Egon Gálik sa medzičasom z obce odsťahoval.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 386/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Informáciu o sťažnosti Egona Gálika.
F/ Sťažnosť – MVDr. Vince Gabriel a Evka Purdeková
Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov o sťažnosti MVDr. Vince Gabriela
a Evky Purdekovej.
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Menovaní podali sťažnosť na riešenie problémov pomocou obecného zastupiteľstva. V
sťažnosti uvádzajú, že od prisťahovania sa do našej obci okamžite sa začali problémy so
susedom Jozefom Urbánom č.d. 758 a susedské vzťahy sa neustále zhoršujú. Na základe
uvedených skutočností ako je to v písomnej sťažnosti sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, aby
bol menovaný predvolaný na obecný úrad a na základe odporučenia obecného zastupiteľstva
pani starostka navrhne sťažovateľom podať trestné oznámenie na polícii na riešenie situácie
zlých susedských vzťahov.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 387/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Informácie o sťažnosti MVDr. Vince Gabriela a Evky Purdekovej .
G/ Správa audítora
Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov o vypracovanej správe audítora
o zisteniach auditu účtovnej závierky za rok 2017.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov potvrdzujú
audítori, že Obec Veľké Ludince konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 388/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
správu audítora za rok 2017.
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H/ Správa ZŠ s MŠ
Starostka obce - Bc. Zita Cseri odovzdala slovo pani riaditeľke školy Mgr. Kinge Cseri aby
informovala poslancov o činnosti a aktivitách školy ZŠ s MŠ za školský rok 2017/2018.
Nasledujúci bod programu rokovania OZ predniesla riaditeľka školy a školských zariadení ZŠ
s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Veľké Ludince Mgr. Kinga Cseri. Na školských zasadnutiach s
pedagogickými zamestnancami preberajú POP pre príslušný školský rok a úlohy z nich
zapracovávajú do svojich plánov a následne do tematických výchovnovzdelávacích plánov
jednotlivých predmetov, analyzujú výchovnovzdelávací proces, dosiahnuté výsledky,
problémy žiakov a následne prijímajú opatrenia, prejednávajú základné pedagogické
dokumenty – učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy a vypracúvajú tematické
plány učiteľa jednotlivých vyučovacích predmetov, tvoria a upravujú Školský vzdelávací
program v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, inovovaný ŠkVP v súlade s
inovovaným ŠVP a Výchovný program pre ŠKD, zaoberajú sa prierezovými témami, ktoré sú
súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu a ich zapracovaním do učebných osnov
jednotlivých predmetov, venujú pozornosť využívaniu environmentálnej a ekologickej
výchovy (rôzne aktivity podľa plánu koordinátora environmentálnej výchovy, využitie obsahu
jednotlivých predmetov, reálnych situácií), vytvárajú podmienky v oblasti prevencie
drogových závislostí (rôzne aktivity podľa plánu koordinátorky prevencie, využitie obsahu
jednotlivých predmetov, reálnych situácií), v rámci rozvoja finančnej gramotnosti žiakov
využívajú Národný štandard FG, ktorý je zapracovaný do učebných osnov jednotlivých
predmetov; vyhľadávajú a využívajú rôzne učebné materiály s touto problematikou a na
svojich zasadnutiach ich prezentujú; rozoberajú výsledky celoslovenských testovaní T-5, T-9
a prijímajú opatrenia; preberajú možnosti prípravy žiakov na testovanie elektronickou formou
(NÚCEM), zosúlaďujú v rámci školy požiadavky na žiakov podľa vzdelávacích štandardov,
na uskutočnených spoločných zasadnutiach PK zosúlaďujú štandardy a nároky na žiakov v
predmetoch, diskutujú o využívaní rôznych inovatívnych metód a foriem práce, aby žiakov čo
najviac motivovali a viedli ich k tvorivosti (využitie IKT, práca so zdrojmi, tvorba prezentácií
a projektov), pedagogickí zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú kontinuálneho vzdelávania v M-PC, resp. ďalších v iných inštitúciách, informujú s obsahom vzdelávania ostatných členov,
vyjadrujú sa k problémovým žiakom, k slaboprospievajúcim žiakom, k žiakom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozhodujú o zapájaní žiakov do rôznych
predmetových súťaží a olympiád, zaoberajú sa hodnotením a klasifikáciou jednotlivých
predmetov, zostavujú kontrolné práce a vyhodnocujú ich, riešia aktuálne situácie a problémy,
v prípade potreby upravujú tematické plány učiteľa jednotlivých vyučovacích predmetov, vo
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všetkých MZ a PK sa zaoberajú ponukou akreditovaných vzdelávaní v rámci kontinuálneho
vzdelávania, ktoré sa týkajú jednotlivých predmetov, ktoré ponúkajú rôzne organizácie, ale
hlavne metodicko-pedagogické centrá.
V ŠKD pripravujú organizáciu činností detí tak, aby spĺňala požiadavky a záujmy detí, aby
bola pestrá, zaujímavá, založená na dobrovoľnosti detí a aby bola v súlade s Výchovným
programom ŠKD; venujú pozornosť motivácii a vedeniu detí k pohybovým aktivitám, ktoré
sú hlavnou prevenciou obezity, nezdravého životného štýlu a sociálno-patologických javov,
venujú čas rozvoju finančnej a čitateľskej gramotnosti, a tiež úlohám vyplývajúcim z POP.
Vedúci metodických zasadnutí a predmetových komisií prednášajú na vyhodnocovacích
poradách správy o činnosti metodických orgánov a spolupracujú s vedením školy, ktoré sa
zúčastňuje ich zasadnutí. Navrhujú možnosti zlepšenia materiálneho vybavenia jednotlivých
„učební“ nákupom nových moderných pomôcok a materiálu, čo prispieva k lepšej motivácii
učiva a hlbšiemu záujmu o učenie sa žiakov.
Aktivity školy
V priebehu školského roku sa žiaci zúčastnili v rámci vyučovania ale i mimo neho rôznych
výchovných akcií: navštívili výstavy, podujatia, divadelné predstavenia, zúčastnili sa
plaveckého výcviku, v rámci Európskeho dňa jazykov si žiaci na hodinách cudzích jazykov
predstavili rôzne európske jazyky, zaoberali sa rôznymi aktivitami kde ich čakal bohatý
program, úspešne zvládli rozprávkové úlohy, za ktoré dostali odmenu, žiaci sa zapojili do
jesenného zberu druhotných surovín – papiera, v rámci Dňa zdravej výživy sa uskutočnili
rôzne aktivity zdravej výživy a zdravého spôsobu života, žiaci II. stupňa sa zúčastnili exkurzie
do

kaštieľa

v Želiezovciach,

Želiezovského

kaštiela,

Mochoviec,

uskutočnil

sa

karneval/maškarný ples pre deti I. a II. stupňa a ŠKD, absolvovali lyžiarsky výcvik, žiaci 5.
ročníka absolvovali celoslovenské Testovanie 5 – 2016,

žiaci 9. ročníka absolvovali

celoslovenské Testovanie 9 – 2017, absolvovali Školu v prírode v Maďarsku, v
rámci programu Deň Zeme si žiaci v triedach pripravili tematické nástenky, učili sa separovať
správne odpad, tvorili výrobky z odpadového materiálu, čistili okolie školy, v rámci
Obecných dní sa uskutočnil zábavný športový rodinný deň pre žiakov – záujemcov a ich
rodičov, žiaci sa so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili na konci školského roka školských
výletov a pod.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 389/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Správu ZŠ s MŠ za predchádzajúci školský rok 2017/2018.
I/ Správa č. 3/2018 o výsledku finančnej kontroly
Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov o vypracovanej Správe hlavnej
kontrolórky č. 3/2018 o výsledku finančnej kontroly
Kontrola v súlade s plánom na II.polrok 2018 bola zameraná na správnosť vedenia
a nakladania s pokladničnou hotovosťou v ZŠ s MŠ Veľké Ludince. Predmetom kontroly
boli: Dohody o hmotnej zodpovednosti, príjmové a výdavkové pokladničné doklady,
pokladničná hotovosť a finančná kontrola pokladničných dokladov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 390/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky č. 3/2018 o výsledku finančnej kontroly.
J/ Návrh na zvýšenie príspevku za ŠKD hradené zákonným zástupcom žiaka
Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov o návrhu na zvýšenie príspevku za
ŠKD hradené zákonným zástupcom žiaka - prijatím dodatku č. 1/2018 k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Veľké Ludince č.4/2015
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Z dôvodu hospodárenia škôl a školských zariadení bolo navrhnuté, aby finančné príspevky na
školský klub detí hradené zákonným zástupcom boli postupne zvyšované, tzn. doteraz platný
príspevok 4 eurá na jedného žiaka v ŠKD na 5 eur s účinnosťou od 1.1.2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 391/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
návrh dodatku č. 1/2018 k VZN obce Veľké Ludince č.4/2015
Návrh na zvýšenie príspevku za ŠKD hradené zákonným zástupcom žiaka (VZN č. 4/2015 –
zrušenie?)
 schvaľuje
dodatok č. 1/2018 k VZN obce Veľké Ludince č.4/2015, ktorým sa zvyšuje príspevok na
školský klub detí zo štyroch eur na päť eur s účinnosťou od 1.1.2019

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

K/ Projekt – čistiaci stroj
Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov obecného zastupiteľstva o návrhu
podať žiadosť o podporu z Environmentálneho fondu na účel Zlepšenie kvality ovzdušia
v obci Veľké Ludince.
Predmetom žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu je nákup komunálnej techniky a to
zametacieho vozidla. Uvedené vozidlo bude slúžiť na umývanie, čistenie, zametanie
verejných priestranstiev obce s celoročným využitím.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 392/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Návrh podať žiadosť o podporu z Environmentálneho fondu na účel Zlepšenie kvality
ovzdušia v obci Veľké Ludince.
 schvaľuje
Žiadosť o dotáciu na projekt Enviromentálny fond 2019 - Zlepšenie kvality ovzdušia v obci
Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Balázs Ondrej

L/ Zmluva o dielo – PROGRANT s.r.o.
Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov obecného zastupiteľstva o Zmluve
o dielo – PROGRANT s.r.o.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 393/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Zmluvu o dielo – PROGRANT s.r.o. spracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na
podporu „Wifi pre Teba“.
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 neschvaľuje
návrh na podanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na
podporu „Wifi pre Teba“.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Monc Gabriel

M/ Zberný dvor – dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov obecného zastupiteľstva o Zberný
dvor – dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 394/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku v zmysle článku 13 VZP - formou zmenky.
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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 poslancom za účasť na dnešnom poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva
v tomto volebnom období. Poslancom, ktorí nekandidujú poďakovala za doterajšiu prácu a
a spoluprácu, tým poslancom, ktorí kandidujú aj v nasledujúcom volebnom období popriala
úspech vo voľbách a zasadnutie ukončila.

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

Anna Bereková

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

Gabriel Monc

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
z 32. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 15. októbra 2018 konaného v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 375/32 zo dňa 15.10.2018
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: Anna Bereková a Gabriel Monc.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

7

„Za”

5

„Zdržal sa”

2 – Bereková A., Monc G.

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 376/32 zo dňa 15.10.2018
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

Program zasadnutia OZ zo dňa 15.10.2018 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Konsolidovaná výročná správa obce Veľké Ludince za rok 2017
6. Plnenie rozpočtu – 2. štvrťrok 2018 a zmena rozpočtu
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
8. Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle
článku 13VZP
9. Rôzne.
-

Žiadosť COOP Jednoty Levice o rozšírenie predajných priestorov

-

Žiadosť o odpredaj pozemku – Tibor Klenko – schválenie zámeru na prevod

-

Žiadosť o zámenu pozemku – Štefan Harangozó – schválenie zámeny

-

Žiadosť o jednorázovú dávku – Adriána Harská

-

Sťažnosti- Egon Gálik, MUDr. Vince Gabriel

-

Správa audítora

-

Správa ZŠMŠ

-

Správa č.3/2018 o výsledku finančnej kontroly

-

Návrh na zvýšenie príspevku za ŠKD hradené zákonným zástupcom žiaka (VZN č.
4/2015)

-

Projekt – čistiaci stroj

-

Zmluva o dielo – PROGRANT s.r.o.

-

Zberný dvor – dodatok k zmluve o poskytnutí NFP
10. Záver
24

B/
 schvaľuje
Program zasadnutia OZ zo dňa 15.10.2018 v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Konsolidovaná výročná správa obce Veľké Ludince za rok 2017
6. Plnenie rozpočtu – 2. štvrťrok 2018 a zmena rozpočtu
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
8. Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP
v zmysle článku 13VZP
9. Rôzne.
 Žiadosť COOP Jednoty Levice o rozšírenie predajných priestorov
 Žiadosť o odpredaj pozemku – Tibor Klenko – schválenie zámeru na prevod
 Žiadosť o zámenu pozemku – Štefan Harangozó – schválenie zámeny
 Žiadosť o jednorázovú dávku – Adriána Harská
 Sťažnosti- Egon Gálik, MUDr. Vince Gabriel
 Správa audítora


Správa ZŠMŠ



Správa č.3/2018 o výsledku finančnej kontroly



Návrh na zvýšenie príspevku za ŠKD hradené zákonným zástupcom žiaka

( VZN č. 4/2015)


Projekt – čistiaci stroj

 Zmluva o dielo – PROGRANT s.r.o.
 Zberný dvor – dodatok k zmluve o poskytnutí NFP
10. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
25

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 377/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
31.07.2018.
 schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
31.07.2018.

Hlasovanie poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 378/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu obce Veľké Ludince za rok 2017.
 schvaľuje
Konsolidovanú výročnú správu obce Veľké Ludince za rok 2017 bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 379/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Plnenie rozpočtu – 2. štvrťrok 2018 a zmenu rozpočtu.
 schvaľuje
A. Plnenie rozpočtu obce Veľké Ludince –za I.polrok2018
B. Zmenu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu v plnom rozsahu.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 380/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Ludince za I. polrok 2018.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 381/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku
13VZP.
 schvaľuje
Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku
13VZP – na základe zmenky.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 382/32 zo dňa 15.10.2018
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
b e r i e n a v e d o m i e
Informácie o rozšírenie predajných priestorov spotrebného družstva COOP Jednota Levice.
s c h v a ľ u j e
Žiadosť o rozšírenie predajných priestorov spotrebného družstva COOP Jednota Levice.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonaním stavebných úprav v prenajatom objekte PJ 02-128
a s kompenzáciou vynaložených nákladov vo výške 1101,50 €ur, čo je nájomné za dobu 5
mesiacov.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 383/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Informácie o odpredaj pozemku – Tibor Klenko – schválenie zámeru na prevod.
 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:
z parcely č. 538/25 reg. „E“ KN sa odčlení diel č. 2 o výmere 3m2 a diel č. 6 o výmere
121m2, spolu 124 m2. v prospech Kupujúceho:
Tibor Klenko, nar.18.04.1967, trvale bytom 943 54 Svodín, Horná Mlýnska 549 za kúpnu
cenu (1,70 €/m2) čo spolu predstavuje 205,70 euro (slovom: dvestopäť eur 70 centov).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod len v tom prípade, keď žiadateľ Tibor Klenko,
nar.18.04.1967, trvale bytom 943 54 Svodín, Horná Mlýnska 549

preukáže vlastníctvo

nehnuteľnosti.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 384/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Informácie o zámenu pozemku – Štefan Harangozó – schválenie zámeny.
 schvaľuje
zámenu pozemku.
Jedná sa o pozemok registra „C“ parcela č. 2944/5 vo výmere 95 m2
za diel č.1 a diel č.3 z parcely registra „E“ č. 2730/2
a diel č. 2 a diel č. 4 z parcely registra „E“ č. 2954/1 spolu 95 m2,
na základe geometrického plánu č. 35974672-213/2017, zo dňa 12.01.2018, ktorý vypracoval
MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, úradne overený Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor, dňa 26.02.2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod len v tom prípade, keď žiadateľ Štefan Harangozó,
nar. 19.01.1957,

RČ: 570119/6479, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince 291 preukáže

vlastníctvo nehnuteľnosti.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 385/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi.
 neschvaľuje
žiadosť Adriany Harskej, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince, nar. 05.01.1972, o jednorázovú
dávku v hmotnej núdzi.
Dôvod:
Menovaní sa v našej obci už nezdržiavajú, ale trvalý pobyt

majú ku dňu 15.10.2018

vo Veľkých Ludinciach.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 386/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Informáciu o sťažnosti Egona Gálika.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 387/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Informácie o sťažnosti MVDr. Vince Gabriela a Evky Purdekovej .

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 388/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
správu audítora za rok 2017.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 389/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Správu ZŠ s MŠ za predchádzajúci školský rok 2017/2018.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018

36

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 390/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky č. 3/2018 o výsledku finančnej kontroly.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 391/32 zo dňa 15.10.2018
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


berie na vedomie

návrh dodatku č. 1/2018 k VZN obce Veľké Ludince č.4/2015
Návrh na zvýšenie príspevku za ŠKD hradené zákonným zástupcom žiaka (VZN č. 4/2015 –
zrušenie?)
 schvaľuje
dodatok č. 1/2018 k VZN obce Veľké Ludince č.4/2015, ktorým sa zvyšuje príspevok na
školský klub detí zo štyroch eur na päť eur s účinnosťou od 1.1.2019

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9
37

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 392/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Návrh podať žiadosť o podporu z Environmentálneho fondu na účel Zlepšenie kvality
ovzdušia v obci Veľké Ludince.
 schvaľuje
Žiadosť o dotáciu na projekt Enviromentálny fond 2019 - Zlepšenie kvality ovzdušia v obci
Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Balázs Ondrej

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018

38

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 393/32 zo dňa 15.10.2018
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
 berie na vedomie
Zmluvu o dielo – PROGRANT s.r.o. spracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na
podporu „Wifi pre Teba“.
 neschvaľuje
návrh na podanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na
podporu „Wifi pre Teba“.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Monc Gabriel

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 394/32 zo dňa 15.10.2018
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

39

 berie na vedomie
Zriadenie zabezpečenia budúcej pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 13
VZP - formou zmenky.
Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. októbra 2018

40

