ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach, ktoré sa konalo dňa 3. decembra 2018 so začiatkom o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach

------------------------------------------------------------------------------------------

Prvé zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb., § 12, ods. 1, v znení
neskorších zmien a doplnkov starostkou obce Bc. Zitou Cseri zo dňa 3. decembra 2018.
Predmetná pozvánka tvorí súčasť tejto zápisnice.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Hlavná kontrolórka: Alžbeta Trombitásová
Zapisovateľka: Mária Mikeš Kasmán

1. Úvodné náležitosti – privítanie hostí

Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Bc. Zita Cseri - starostka obce,
ktorá privítala všetkých prítomných. Na ustanovujúcom zasadnutí sa zúčastnilo aj časť
poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia, ďalej kandidáti na poslancov, ktorí
neuspeli v miestnych voľbách, zamestnanci obecného úradu a ďalší pozvaní hostia.
Konštatovala, že z počtu 9 novozvolených sú prítomní 9 poslanci a zasadnutie je schopné sa
právoplatne uznášať. Starostka obce poďakovala všetkým poslancom za uplynulé obdobie.
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za zapisovateľku Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach pracovníčku obecného úradu: Máriu Mikeš Kasmán.
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice ThDr. Evu Antalovú a Alžbetu
Morvaiovú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach č. 1/1 zo dňa 03.12.2018
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) b e r i e n a v e d o m i e
Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
b) s c h v a ľ u j e
Za zapisovateľku zápisníc zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
pracovníčku obecného úradu Máriu Mikeš Kasmán, ktorá počas svojho pracovného pomeru
bude vykonávať funkciu zapisovateľky aj počas volebného obdobia 2018 – 2022.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach č. 2/1 zo dňa 03.12.2018
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: ThDr. Eva Antalová a Alžbeta Morvaiová.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdržal sa”

2 – Antalová, Morvaiová

„Proti”

0

3. Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu

Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Ladislav Gubrica oboznámil prítomných s
výsledkami komunálnych volieb do obecného zastupiteľstva a za starostu. Volebná účasť
občanov v komunálnych voľbách 2018 predstavovala 818 voličov. Počet osôb zapísaných
v zozname voličov bolo 1289. Voličov, ktorým boli vydané obálky bolo 818 . Platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 808. Platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby na starostu obce bolo 808. Ako predseda ďalej
uviedol, že sčítanie hlasov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva ako aj pre voľby
starostu obce prebehlo v obci Veľké Ludince bez komplikácií a v súlade so zákonom.
Predseda zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva ako aj novozvolenej starostke obce
Veľké Ludince poprial veľa zdravia, šťastia, sily a aby svoje funkcie zastávali čestne
a svedomito.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach č. 3/1 zo dňa 03.12.2018
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) b e r i e n a v e d o m i e
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
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Výsledky
Komunálne voľby vo Veľkých Ludinciach 10. november 2018
Kandidáti na starostu obce:

Bc. Zita Cseri
Peter Lebocz

Počet získaných hlasov:
Počet získaných hlasov:

488
320

NEKA
NEKA

Kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva:

Počet hlasov

Poradie

Kandidát strany

567

1

NEKA

501

2

SMK

469

3

SMK

449

4

SMK

406
401

5
6

NEKA
NEKA

344

7

NEKA

316

8

SMK

Bálint Szakállos
Ondrej Balázs
Alexander Csomor
Magdaléna Garaiová
Szilveszter Urbán

299
272
267
217
216
210

9
10
11
12
13
14

Alena Junková

67

15

NEKA
NEKA
NEKA
SMK
NEKA
SMK
SMER SD –
MOST-HÍD

2018
Eva Antalová, ThDr.
Alžbeta Morvaiová
Vincent Kovács
István Nagy Csomor
Peter Lebocz
Gabriela Koncserová, Bc.
Juraj Balázs
Gabriel Monc
Iveta Balázsová, Mgr.

b) k o n š t a t u j e, ž e
Starostom obce Veľké Ludince sa v komunálnych voľbách dňa 10. novembra 2018 s počtom
platných hlasov 488 stala pani Bc. Zita Cseri. Zvolená starostka obce Zita Cseri zložila
zákonom predpísaný sľub starostu obce a ustanovujúceho zasadnutia.
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c) k o n š t a t u j e, ž e
za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach boli zvolení:
1. Eva Antalová, ThDr.
2. Alžbeta Morvaiová
3. Vincent Kovács
4. István Nagy Csomor
5. Peter Lebocz
6. Gabriela Koncserová, Bc.
7. Juraj Balázs
8. Gabriel Monc
9. Iveta Balázsová, Mgr.

4. Zloženie sľubu starostu obce, odovzdanie insignií novozvolenému starostovi
Bc.Zita Cseri zložila sľub starostu obce v znení: „Ja, Zita Cseri Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej
republiky. Ústavu Slovenskej

republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne

záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“
„ Én, Cseri Zita becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kötelességeimnek rendesen
eleget

teszek, a község és a Szlovák Köztársaság érdekeit védelmezni fogom, a Szlovák

Köztársaság Alkotmányának, az alkotmányos törvénynek, a törvények és egyéb általános
érvényű jogszabályok rendelkezéseit a polgármesteri tisztségem gyakorlása során a legjobb
tudásom és lelkiismereteim szerint juttatom érvényre, Isten engem úgy segéljen!!!“
Po zložení sľubu predseda

miestnej volebnej komisie Mgr. Ladislav Gubrica odovzdal

starostke insignie a osvedčenie o zvolení za starostku obce.
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub v znení: „Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať
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Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
„ Én, ..... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kötelességeimnek rendesen eleget
teszek, a község érdekeit védelmezni fogom, a Szlovák Köztársaság Alkotmányának, az
alkotmányos törvénynek, a törvények és egyéb általános érvényű jogszabályok rendelkezéseit
a képviselői tisztségem gyakorlása során a legjobb tudásom és lelkiismereteim szerint
juttatom érvényre, Isten engem úgy segéljen!!!“
Starostka obce Bc.Zita Cseri odovzdala poslancom osvedčenie o zvolení za poslanca.
Novozvolená starostka popriala poslancom veľa zdravia, sily do neľahkej práce a aby si po
skončení tohto volebného obdobia mohli povedať, že sa im podarilo splniť všetky
predsavzatia ktoré si stanovili. Ďalej im popriala do ich ďalšej práce mnoho elánu, energie
a profesionálneho prístupu pri riešení otázok a problémov týkajúcich sa občanov a Obce
Veľké Ludince. Poukázala aj na dnešnú neľahkú dobu, ktorá sa stáva čoraz náročnejšou tak
pre samotné bytie človeka, ako aj pre dôsledné zastávanie funkcie starostu v obci, na
meniaci sa legislatívny tok nových predpisov a potrebu neustáleho vzdelávania sa v oblasti
verejnej sféry.

6. Schválenie programu zasadnutia zastupitľstva
Starostka obce Bc. Zita Cseri predniesla po úvodných záležitostiach poslancom OZ program
v nasledovnom znení:
1. Privítanie hostí.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu.
4. Zloženie sľubu starostu obce, odovzdanie insignií novozvolenému starostovi.
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov.
6. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva.
7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisii.
8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisii.
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9. Príhovor starostu.
10. Zriadenie komisií.
11. Výber zástupcu starostu – poverený poslanec obecného zastupiteeľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
12. Určenie sobášiacich.
13. Záver.
Uznesenie č. 4 /1 zo dňa 03.12.2018
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
Program v nasledovnom znení:
1. Privítanie hostí.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu.
4. Zloženie sľubu starostu obce, odovzdanie insignií novozvolenému starostovi.
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov..
6. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva.
7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisii.
8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisii.
9. Príhovor starostu.
10. Zriadenie komisií.
11. Výber zástupcu starostu – poverený poslanec obecného zastupiteeľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
12. Určenie sobášiacich.
13. Záver.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
„Za”
„Zdržal sa”
„Proti”

9
9
0
0
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7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisii
Uznesenie č. 5 /1 zo dňa 03.12.2018
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
Mandátnu komisiu:

István Nagy Csomor
Gabriela Koncserová, Bc.
Juraj Balázs

Voľebnú komisiu:

Vincent Kovács
Alžbeta Morvaiová
Peter Lebocz

Návrhovú komisiu:

Iveta Balázsová, Mgr.
Eva Antalová, ThDr.
Gabriel Monc

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
„Za”
„Zdržal sa”
„Proti”

9
9
0
0
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8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisii
Predseda mandátovej komisie István Nagy Csomor predložil správu mandátovej komisie,
ktorá je v znení nasledovná:
Mandátová komisia konštatuje, že starostka a z 9 poslancov 9 zložili sľub. Potvrdzujú, že ani
starostka, ani poslanci nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo
s funkciou poslanca, a to na základe ich vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach č. 6/1 zo dňa 03.12.2018
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) b e r i e n a v e d o m i e
správu mandátovej komisii o overení zloženia sľubu novozvolených poslancov a starosty
obce.

b) k o n š t a t u j e, ž e
Zvolená starostka obce Zita Cseri zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce a prevzala
vedenie ustanovujúceho zasadnutia.
c) k o n š t a t u j e, ž e
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva:
1. Eva Antalová, ThDr.
2. Alžbeta Morvaiová
3. Vincent Kovács
4. István Nagy Csomor
5. Peter Lebocz
6. Gabriela Koncserová, Bc.
7. Juraj Balázs
8. Gabriel Monc
9. Iveta Balázsová, Mgr.
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9. Príhovor starostu
Novozvolená starostka obce Bc. Zita Cseri predniesla svoj príhovor, v úvode ktorého
zagratulovala novozvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach.
Upriamila pozornosť na spoločné ciele, zjednotenie a súdržnosť občanov a obecného
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022.
Poďakovala za účasť vo voľbách a zároveň sa poďakovala za dôveru, ktorú jej dali na ďalšie
štyri roky čo je prejav ocenenia doterajšej práce a aktivít, smerujúcich ku krajšiemu životu za
uplynulé volebné obdobie. Po ďalších štyroch rokoch skúseností, ktoré ju voviedli do tajov
riadenia „samosprávy“ a ďalších viac rokoch, ktoré pracuje pre našu obec, v úzkej spolupráci
s poslancami obecného zastupiteľstva sa bude snažiť dôsledne napĺňať poslanie slova
„VEREJNÁ SLUŽBA“ a realizovať podľa možnosti potreby a požiadavky občanov. Človek
musí pochopiť význam a zmysel svojho poslania vzniknutého z dôvery občanov. Je to
pochopenie a obeta pre veci verejné, pričom prácu starostu posudzujú a hodnotia občania
podľa toho čo nové a viditeľné sa v obci objavilo, či je to v ich prospech i keď všetko sa naraz
urobiť nedá. Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie presvedčiť
občanov a prijať správne rozhodnutie, posúdiť vopred dôsledok svojho konania a vedieť niesť
aj zodpovednosť. Pri tejto príležitosti s upokojením, uznaním, úctou a vďakou v mene
svojom, ale aj v mene občanov vyslovila poďakovanie za obetavú prácu, ale aj spoluprácu
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva zvoleným v predchádzajúcom volebnom období.
Následne poďakovala tým, ktorí sa už o priazeň voličov neuchádzali, ale verí, že
spolupracovať s novým obecným zastupiteľstvom neprestanú a aj ďalej budú odovzdávať
svoje bohaté skúsenosti získané pri práci pre nás všetkých. Novozvoleným poslancom
zablahoželala k zvoleniu a verí, že v nasledujúcich štyroch rokoch spoločne urobia maximum
v prospech našich občanov i celej obce. Ľudia budú hodnotiť nie podľa reči, ale podľa
skutkov. A tých bude potrebné vykonať veľmi veľa. Nie len pri budovaní obce v jej
skrášľovaní, v medziľudských vzťahoch, ale i pri upevňovaní hrdosti na ňu, na organizačnú
prácu, na vlastný prehľad. Nech je toto srdcovou záležitosťou nás všetkých aj s podporou a
pomocou našich občanov. Želajme si navzájom pevné zdravie, silu a vytrvalosť, spokojnosť v
našich rodinách, ale hlavne spokojnosť

občanov, našich voličov. Chcem vysloviť

presvedčenie, že v nadchádzajúcom volebnom období nájdeme všetci spoločnú reč, že
budeme vždy vychádzať z reálnych skutočností .
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach č. 7/1 zo dňa 03.12.2018
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) b e r i e n a v e d o m i e
príhovor novozvolenej starostky.

10. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na
zriadenie komisií nasledovne:

A/
a)

komisiu financií a hospodárenia s majetkom obce

b)

komisiu športu a kultúry

c)

komisiu verejného záujmu

d)

sociálnu komisiu

e)

komisiu verejného poriadku a životného prostredia

B/
Predseda:
komisie financií a hospodárenia s majetkom obce

Gabriela Koncserová, Bc.

komisie športu a kultúry

Peter Lebocz

komisie verejného záujmu

Iveta Balázsová, Mgr.

sociálnej komisie

Alžbeta Morvaiová

komisie verejného poriadku a životného prostredia

Juraj Balázs

C/
Starostka obce navrhla predsedom komisií predložiť na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva.
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Uznesenie č. 8/1 zo dňa 03.12.2018
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/
 zriaďuje
Komisie, a to:
a) komisiu financií a hospodárenia s majetkom obce
b) komisiu športu a kultúry
c) komisiu verejného záujmu
d) sociálnu komisiu
e) komisiu verejného poriadku a životného prostredia
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
9
„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Uznesenie č. 9/1 zo dňa 03.12.2018
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

 volí
Predsedu:
 komisie financií a hospodárenia s majetkom obce

Gabriela Koncserová, Bc.

 komisie športu a kultúry

Peter Lebocz

 komisie verejného záujmu

Iveta Balázsová, Mgr.

 sociálnej komisie

Alžbeta Morvaiová

 komisie verejného poriadku a životného prostredia

Juraj Balázs
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
9
„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0



ukladá

Predsedom komisií predložiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva návrhy na
doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva.

11. Výber zástupcu starostu - poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka obce Bc. Zita Cseri, za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva určila poslankyňu ThDr. Evu Antalovú. Oboznámila poslancov
obecného zastupiteľstva, že za zástupcu starostu menuje ThDr.Evu Antalovú.
Uznesenie č. 10/1 zo dňa 03.12.2018
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

zástupcu starostky: ThDr. Eva Antalovú, ktorá bude oprávnená

ako poverený poslanec

obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1 - ThDr. Eva Antalová

„Proti”

0
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12. Určenie sobášiacich
Starostka obce Bc. Zita Cseri navrhla poslancov, ktorí budú oprávnení sobášiť: Alžbetu
Morvaiovú a Ivetu Balázsovú, Mgr.
Uznesenie č. 11/1 zo dňa 03.12.2018
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


určuje

za sobášiacich obce Veľké Ludince starostku obce – Bc. Zitu Cseri a poslankyne Alžbetu
Morvaiovú a Mgr.Ivetu Balázsovú.

13. Z á v e r
Starostka obce ku koncu zasadnutia OZ určila termín ďalšieho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva na 13. decembra 2018 o 13,00 hodine v zasadačke Obecného úradu Veľké
Ludince.
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:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

ThDr. Eva Antalová

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

Alžbeta Morvaiová

..........................................
14

ZBIERKA UZNES ENÍ
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 03. decembra 2018 konaného v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach č. 1/1 zo dňa 03.12.2018
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) b e r i e n a v e d o m i e
Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

b) s c h v a ľ u j e
Za zapisovateľku zápisníc zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
pracovníčku obecného úradu Máriu Mikeš Kasmán, ktorá počas svojho pracovného pomeru
bude vykonávať funkciu zapisovateľky aj počas volebného obdobia 2018 – 2022.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 03. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach č. 2/1 zo dňa 03.12.2018
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: ThDr. Eva Antalová a Alžbeta Morvaiová.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdržal sa”

2 – Antalová, Morvaiová

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 03. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach č. 3/1 zo dňa 03.12.2018
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) b e r i e n a v e d o m i e
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
Výsledky
Komunálne voľby vo Veľkých Ludinciach 10. november 2018
Kandidáti na starostu obce:
Bc. Zita Cseri
Peter Lebocz

Počet získaných hlasov:
Počet získaných hlasov:

488
320

NEKA
NEKA

Kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva:
Počet hlasov

Poradie

Kandidát strany

567

1

NEKA

501

2

SMK

469

3

SMK

449

4

SMK

406
401

5
6

NEKA
NEKA

344

7

NEKA

316

8

SMK

Bálint Szakállos
Ondrej Balázs
Alexander Csomor
Magdaléna Garaiová
Szilveszter Urbán

299
272
267
217
216
210

9
10
11
12
13
14

Alena Junková

67

15

NEKA
NEKA
NEKA
SMK
NEKA
SMK
SMER SD –
MOST-HÍD

2018
Eva Antalová, ThDr.
Alžbeta Morvaiová
Vincent Kovács
István Nagy Csomor
Peter Lebocz
Gabriela Koncserová, Bc.
Juraj Balázs
Gabriel Monc
Iveta Balázsová, Mgr.
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b) k o n š t a t u j e, ž e
Starostom obce Veľké Ludince sa v komunálnych voľbách dňa 10. novembra 2018 s počtom
platných hlasov 488 stala pani Bc. Zita Cseri. Zvolená starostka obce Zita Cseri zložila
zákonom predpísaný sľub starostu obce a ustanovujúceho zasadnutia.
c) k o n š t a t u j e, ž e
za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach boli zvolení:
1. Eva Antalová, ThDr.
2. Alžbeta Morvaiová
3. Vincent Kovács
4. István Nagy Csomor
5. Peter Lebocz
6. Gabriela Koncserová, Bc.
7. Juraj Balázs
8. Gabriel Monc
9. Iveta Balázsová, Mgr.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 03. decembra 2018
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Uznesenie č. 4 /1 zo dňa 03.12.2018
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
Program v nasledovnom znení:
1. Privítanie hostí.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu.
4. Zloženie sľubu starostu obce, odovzdanie insignií novozvolenému starostovi.
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov..
6. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva.
7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisii.
8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisii.
9. Príhovor starostu.
10. Zriadenie komisií.
11. Výber zástupcu starostu – poverený poslanec obecného zastupiteeľstva, ktorý
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
12. Určenie sobášiacich.
13. Záver.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
„Za”
„Zdržal sa”
„Proti”

9
9
0
0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 03. decembra 2018
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Uznesenie č. 5 /1 zo dňa 03.12.2018
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
Mandátnu komisiu:

István Nagy Csomor
Gabriela Koncserová, Bc.
Juraj Balázs

Voľebnú komisiu:

Vincent Kovács
Alžbeta Morvaiová
Peter Lebocz

Návrhovú komisiu:

Iveta Balázsová, Mgr.
Eva Antalová, ThDr.
Gabriel Monc

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
„Za”
„Zdržal sa”
„Proti”

9
9
0
0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 03. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach č. 6/1 zo dňa 03.12.2018
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) b e r i e n a v e d o m i e
správu mandátovej komisii o overení zloženia sľubu novozvolených poslancov a starosty
obce.

b) k o n š t a t u j e, ž e
Zvolená starostka obce Zita Cseri zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce a
prevzala vedenie ustanovujúceho zasadnutia.

c) k o n š t a t u j e, ž e
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
1. Eva Antalová, ThDr.
2. Alžbeta Morvaiová
3. Vincent Kovács
4. István Nagy Csomor
5. Peter Lebocz
6. Gabriela Koncserová, Bc.
7. Juraj Balázs
8. Gabriel Monc
9. Iveta Balázsová, Mgr.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 03. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach č. 7/1 zo dňa 03.12.2018
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) b e r i e n a v e d o m i e
príhovor novozvolenej starostky.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 03. decembra 2018

Uznesenie č. 8/1 zo dňa 03.12.2018
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/
 zriaďuje
Komisie, a to:
f) komisiu financií a hospodárenia s majetkom obce
g) komisiu športu a kultúry
h) komisiu verejného záujmu
i) sociálnu komisiu
j) komisiu verejného poriadku a životného prostredia
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
9
„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 03. decembra 2018
22

Uznesenie č. 9/1 zo dňa 03.12.2018
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
 volí
Predsedu:
 komisie financií a hospodárenia s majetkom obce

Gabriela Koncserová, Bc.

 komisie športu a kultúry

Peter Lebocz

 komisie verejného záujmu

Iveta Balázsová, Mgr.

 sociálnej komisie

Alžbeta Morvaiová

 komisie verejného poriadku a životného prostredia

Juraj Balázs

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
9
„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0



ukladá

Predsedom komisií predložiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva návrhy na
doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 03. decembra 2018
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Uznesenie č. 10/1 zo dňa 03.12.2018
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

zástupcu starostky: ThDr. Eva Antalovú, ktorá bude oprávnená

ako poverený poslanec

obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1 - ThDr. Eva Antalová

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 03. decembra 2018
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Uznesenie č. 11/1 zo dňa 03.12.2018
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


určuje

za sobášiacich obce Veľké Ludince starostku obce – Bc. Zitu Cseri a poslankyne Alžbetu
Morvaiovú a Mgr.Ivetu Balázsovú.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 03. decembra 2018
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