ZÁPISNICA
zo 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 28. augusta 2019 o 17,30 hodine 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, ţe z počtu 9 sú prítomní 8 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnení: --Alţbeta Morvaiová prišla na zasadnutie OZ pred schvaľovaním prijatia výšky Municipálneho
úveru – Superlinka do výšky 33.000,- €.
Zapisovateľka: Mária Mikeš Kasmán
2. Voľba overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: Eva Antalová a Peter Lebocz.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 87/8 zo dňa 28.08.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Eva Antalová
2. Peter Lebocz

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

6
1

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Eva Antalová, Peter Lebocz

3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva program
zasadnutia, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 18.08.2019 podľa § 12,
ods. 4 zákona o obecnom zriadení dňa 18.08.2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 88/8 zo dňa 28.08.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 28.08.2019 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Ţiadosť na odkúpenie pozemku
-

Nagyová Ivana

-

Adela Šipošová

-

Ervina Urbanová, Rudolf Urban, Ervin Urban

6. Prijatie výšky Municipálneho úveru – Superlinka do výšky 33.000,-€
7. Ţiadosť o preklinovací úver na Zberný dvor odpadu Veľké Ludince
8. Informácia o Komunitnom centre
9. Ţiadosť o dotáciu na štadión
10. Súťaţ vo varení guľášu
11. Ponuka na videoreportáţe z obce
12. Rôzne
13. Záver
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B/
 schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Ţiadosť na odkúpenie pozemku
-

Nagyová Ivana

-

Adela Šipošová

-

Ervina Urbanová, Rudolf Urban, Ervin Urban

6. Prijatie výšky Municipálneho úveru – Superlinka do výšky 33.000,-€
7. Ţiadosť o preklinovací úver na Zberný dvor odpadu Veľké Ludince
8. Informácia o Komunitnom centre
9. Ţiadosť o dotáciu na štadión
10. Súťaţ vo varení guľášu
11. Ponuka na videoreportáţe z obce
12. Rôzne
13. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrolu plnenia uznesení zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
26.6.2019 predniesla starostka obce – Bc. Zita Cseri a konštatovala, ţe všetky body uznesení
sú splnené, resp. sú v priebehu plnenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 89/8 zo dňa 28.08.2019
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
26.06.2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
5. Žiadosť na odkúpenie pozemku

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva doručené
ţiadosti obyvateľov (kupujúcich) na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce.
 Nagyová Ivana
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 90/8 zo dňa 28.08.2019
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

ţiadosť Ivany Nagyovej, rodená Krajčovičová dátum narodenia 22.10.1967, trvale bytom
Levice, Perecká ul. 2969/20 o odpredaj obecného pozemku, parcela č. 540/58 o výmere 25
m2 v katastrálnom území Veľké Ludince.
B/


schvaľuje

zámer na prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia
ustanovenia § 9a ods. 1 aţ 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:
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na základe geometrického plánu č. 50/2019 zo dňa 17.6.2019, ktorý vypracoval Anastázia
Gúdorová, Dolné Semerovce 5, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor,
dňa 20.06.2019
z parcely č. 540/17 reg. C sa odčlení parcela č. 540/58 o výmere 25 m2
v prospech Kupujúcej:
Ivana Nagyová, rodená Krajčovičová dátum narodenia 22.10.1967, trvale bytom Levice,
za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 42,50 euro (slovom: štyridsaťdva eur 50

Perecká ul. 2969/20
centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 Adela Šipošová
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 91/8 zo dňa 28.08.2019
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

ţiadosť Adely Šipošovej, rodená Čomorová dátum narodenia 26.10.1961, trvale bytom
Levice, Severná ul. 16 o odpredaj obecného pozemku, parcela č. 99/5 o výmere 137 m2
v katastrálnom území Veľké Ludince.
B/


schvaľuje

zámer na prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia
ustanovenia § 9a ods. 1 aţ 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:
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parcela č. 99/5 záhrada o výmere 137 m2 vedený na LV č.1
v prospech Kupujúcej:
Adela Šipošová, rodená Čomorová dátum narodenia 26.10.1961, trvale bytom Levice,
Severná ul. 16, za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 232,90 euro (slovom: dvestotridsaťdva eur 90
centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 Ervina Urbanová, Rudolf Urban, Ervin Urban
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 92/8 zo dňa 28.08.2019
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

ţiadosť
Ervíny Urbanovej, rod. Récseiová, nar. 25.03.1953, trvale bytom Veľké Ludince č.290
Rudolfa Urbana, nar. 20.09.1974, trvale bytom Veľké Ludince č.290 a
Ervína Urbana, nar. 09.06.1980, trvale bytom Ţeliezovce, Rozmarínová 1816/8
o odkúpenie časti obecného pozemku
na základe geometrického plánu č. 14/2017 zo dňa 15.11.2017, ktorý vypracoval Jozef Kiss,
Plášťovce 633, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa 27.11.2017
z parcely registra „E“ č. 538/25 – ostatné plochy o celkovej výmere 84080 m2 vedený na LV
č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa vyčlení
-

diel č. 1 o výmere 153 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 538/94

-

diel č. 2 o výmere 131 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 297/3 a

-

diel č. 3 o výmere 69 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 297/1
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spolu 353 m2 z parcely registra „E“ 538/25 vedený na LV č.1 v katastrálnom území Veľké
Ludince. Predajom príde k zosúladeniu vlastníckeho a uţívacieho stavu.
B/


schvaľuje

zámer na prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia
ustanovenia § 9a ods. 1 aţ 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:
na základe geometrického plánu č. 14/2017 zo dňa 15.11.2017, ktorý vypracoval Jozef Kiss,
Plášťovce 633, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa 27.11.2017
z parcely registra „E“ č. 538/25 – ostatné plochy o celkovej výmere 84080 m2 vedený na LV
č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa vyčlení
-

diel č.1 o výmere 153 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 538/94

-

diel č. 2 o výmere 131 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 297/3 a

-

diel č. 3 o výmere 69 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 297/1

spolu 353 m2 v prospech Kupujúcich:
Ervína Urbanová, rod. Récseiová, nar. 25.03.1953, trvale bytom Veľké Ludince č.290
Rudolf Urban, nar. 20.09.1974, trvale bytom Veľké Ludince č.290 a
Ervín Urban, nar. 09.06.1980, trvale bytom Ţeliezovce, Rozmarínová 1816/8
za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 600,10 euro (slovom: šesťsto eur 10 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
6. Prijatie výšky Municipálneho úveru – Superlinka do výšky 33.000,-€

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie
a schválenie výšky Municipálneho úveru – Superlinka do výšky 33.000,-€.
Prima banka poskytne Obci Veľké Ludince kontokorentný úver, ktorý bude mať k dispozícii
na beţnom účte ako nastavený povolený debetný limit. Výhody:
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povolený debet na beţnom účte do výšky individuálne stanoveného limitu – max.
do výšky 33 000,- EUR

flexibilné čerpanie a splácanie, aj cez Internet banking

nedokladuje sa účel úveru

splatnosť do 1 roka, s moţnosťou prolongácie

moţnosť získať úver aj bez zabezpečenia


Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 93/8 zo dňa 28.08.2019
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
prijatie Municipálneho úveru – Superlinka do výšky 33.000,- € poskytnutého zo strany Prima
banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodţova 11, 010 11 Ţilina, Slovenská republika, IČO: 31
575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline,
Oddiel: As, Vloţka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s moţnosťou opakovanej prolongácie zmluvy

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdrţal sa”

1

„Proti”

0
7. Žiadosť o preklenovací úver na Zberný dvor odpadu Veľké Ludince

Starostka obce

-

Bc.

Zita Cseri

predloţila poslancom

obecného zastupiteľstva

na prerokovanie a schválenie ţiadosť o preklenovací úver na Zberný dvor odpadu Veľké
Ludince.
Účel, podmienky a výhody preklenovacieho úveru na predfinancovanie projektov s podporou
EÚ fondov


slúţi na pokrytie výdavkov projektu ešte pred výplatou nenávratného finančného
príspevku (NFP) z EÚ fondov,
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čerpanie úveru je jednorazové alebo postupné,



splácanie úveru je z došlého Nenávratného Finančného Príspevku,



splatnosť je zvyčajne do 1 roka alebo podľa dohody,



podmienky pre poskytnutie úveru:
o

schválený Nenávratný Finančný Príspevok a potvrdenie od príslušného
riadiaceho orgánu (ministerstva), resp. sprostredkovateľského orgánu
pod riadiacim orgánom,

o

dotačný účet

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 94/8 zo dňa 28.08.2019
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
ţiadosť o preklenovací úver na Zberný dvor odpadu Veľké Ludince vo výške 381 480,00
EUR.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

8.

Informácia o Komunitnom centre

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o Komunitnom centre v obci Veľké Ludince. Verejný obstarávateľ nebude realizovať predmet
zákazky a ruší verejné obstarávanie s dôvodmi.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 95/8 zo dňa 28.08.2019
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
informácie o Komunitnom centre.
 odročuje sa schvaľovanie
informácií o Komunitnom centre.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
Žiadosť o dotáciu na štadión

9.

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
projektu Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch
2019 – 2021.
Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal Slovenský Futbalový Zväz výzvu na predkladanie
ţiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a
dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa
projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie ţiadostí o finančný
príspevok) sú zverejnené na príslušnej webovej stránke:
https://www.futbalsfz.sk
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 96/8 zo dňa 28.08.2019
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 projekte

podpory,

výstavby,

rekonštrukcie

a dobudovania

futbalovej

infraštruktúry v rokoch 2019-2021.
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 schvaľuje
podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie na miestny futbalový štadión

v rámci výstavby,

rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
10. Súťaž vo varení guľášu

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o pripravovanom súťaţi vo varení guláša.
Súťaţiaci:
Súťaţe sa môţu zúčastniť druţstvá, či jednotlivci starší ako 18 rokov, bez ohľadu na miesto
trvalého bydliska.
Prihlášky:
-

Do súťaţe sa môţu prihlásiť na Obecnom úrade Veľké Ludince v termíne do 7.9.2019.

-

Termín uzávierky prihlášok je 7. septembra 2019

Organizačné pokyny:
-

Organizátori zabezpečia pre súťaţiacich mäso, chlieb a drevo potrebné na varenie.

-

Súťaţiaci si zabezpečujú suroviny a materiál, kotlík na varenie gulášu podľa vlastného
uváţenia a na vlastné náklady. Je povolené variť aj na kotlíku na plyn.

-

Súťaţ sa uskutoční na verejnom priestranstve pri kultúrnom dome vo Veľkých
Ludinciach.

-

Začiatok varenia gulášu je určený na 10.00 hod. dňa 14. septembra 2019.
Vyhodnotenie gulášu odbornou porotou.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 97/8 zo dňa 28.08.2019
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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 súťaţi vo varení gulášu.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

11.

Ponuka na videoreportáže z obce

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva ponuku
s názvom „Videoreportáţe z Vašej obce“.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 98/8 zo dňa 28.08.2019
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 ponuke na videoreportáţe z obce.
 neschvaľuje
ponuku na videoreportáţe z obce.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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12.

Rôzne

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie o:
 www.mojenotifikacie.sk
 obyvateľmi nahlásené poruchy na miestnom rozhlase
 opravy pneumatík na fekálnej cisterne v počte 2 ks
 ponuka na dodávku kompenzačného rozvádzača 30 KVAr:
Trendom dnešnej doby je zniţovať akékoľvek náklady na najniţšiu moţnú úroveň. Prvým
a dôleţitým krokom, ako zníţiť spotrebu elektriny je modernizovať energetické
hospodárstvo. Nové technológie, správne optimalizovaná sústava energetického
hospodárstva a samozrejme monitoring prinesú úspory na energiách. Druhým a veľmi
častým javom u firiem s mesačnou fakturáciou za dodávku elektriny sú sankcie. Jedná sa
o sankcie za jalovú elektrinu a nedodržanie účinníka. Tieto sankcie si účtuje príslušná
distribučná spoločnosť. Môţu byť vysoké a neostáva iná moţnosť, len ich zaplatiť. Ak
predpokladáme, ţe na odbernom mieste firmy nemôţe vznikať jalová elektrina, môţeme
sa mýliť. Tento problém sa týka všetkých, ktorí majú v prevádzkach zastúpené
spotrebiče s indukčným charakterom odberu (elektromotory, transformátorové
zváračky atď.), kde dochádza k fázovému posunu medzi napätím a prúdom. Tieto
spotrebiče, ktoré dennodenne poţívajú, ale aj všetky točivé a rotačné prístroje a zariadenia
sú zdrojom vzniku jalovej elektriny. Tá je následne zaznamenávaná a meraná
elektromerom. Ako odstránime tieto sankcie na faktúre? Máme riešenie. Aby sa na
vyúčtovacej faktúre neobjavovali tieto sankcie odporúčajú nainštalovať na odberné
miesto kompenzačné zariadenie. Kompenzačné zariadenie priebeţne sleduje okamţitú
hodnotu účinníka. Pracuje na princípe sledovania fázového posunu medzi napätím
a prúdom v jednej fáze, alebo vyhodnocuje počet impulzov činnej a jalovej energie
z výstupu fakturačného elektromera.
 návrh na usporiadanie Dňa dôchodcov 2019

13. 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 zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončila.
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Termín ďalšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Podľa schváleného harmonogramu zasadnutí OZ
30. októbra 2019 o 17,00 hod.

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

Eva Antalová, ThDr.

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

Peter Lebocz

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
zo 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 28. augusta 2019 konaného v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 87/8 zo dňa 28.08.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Eva Antalová
2. Peter Lebocz

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

6

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Eva Antalová, Peter Lebocz

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. augusta 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 88/8 zo dňa 28.08.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 28.08.2019 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
1.

Otvorenie

2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Ţiadosť na odkúpenie pozemku
-

Nagyová Ivana

-

Adela Šipošová

-

Ervina Urbanová, Rudolf Urban, Ervin Urban

6. Prijatie výšky Municipálneho úveru – Superlinka do výšky 33.000,-€
7. Ţiadosť o preklinovací úver na Zberný dvor odpadu Veľké Ludince
8. Informácia o Komunitnom centre
9. Ţiadosť o dotáciu na štadión
10. Súťaţ vo varení guľášu
11. Ponuka na videoreportáţe z obce
12. Rôzne
13. Záver
B/
 schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Ţiadosť na odkúpenie pozemku
-

Nagyová Ivana
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-

Adela Šipošová

-

Ervina Urbanová, Rudolf Urban, Ervin Urban
6. Prijatie výšky Municipálneho úveru – Superlinka do výšky 33.000,-€
7. Ţiadosť o preklinovací úver na Zberný dvor odpadu Veľké Ludince
8. Informácia o Komunitnom centre
9. Ţiadosť o dotáciu na štadión
10. Súťaţ vo varení guľášu
11. Ponuka na videoreportáţe z obce
12. Rôzne
13. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. augusta 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 89/8 zo dňa 28.08.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
26.06.2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. augusta 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 90/8 zo dňa 28.08.2019
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

ţiadosť Ivany Nagyovej, rodená Krajčovičová dátum narodenia 22.10.1967, trvale bytom
Levice, Perecká ul. 2969/20 o odpredaj obecného pozemku, parcela č. 540/58 o výmere 25
m2 v katastrálnom území Veľké Ludince.
B/


schvaľuje

zámer na prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia
ustanovenia § 9a ods. 1 aţ 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:
na základe geometrického plánu č. 50/2019 zo dňa 17.6.2019, ktorý vypracoval Anastázia
Gúdorová, Dolné Semerovce 5, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor,
dňa 20.06.2019
z parcely č. 540/17 reg. C sa odčlení parcela č. 540/58 o výmere 25 m2
v prospech Kupujúcej:
Ivana Nagyová, rodená Krajčovičová dátum narodenia 22.10.1967, trvale bytom Levice,
za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 42,50 euro (slovom: štyridsaťdva eur 50

Perecká ul. 2969/20
centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. augusta 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 91/8 zo dňa 28.08.2019
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

ţiadosť Adely Šipošovej, rodená Čomorová dátum narodenia 26.10.1961, trvale bytom
Levice, Severná ul. 16 o odpredaj obecného pozemku, parcela č. 99/5 o výmere 137 m2
v katastrálnom území Veľké Ludince.
B/


schvaľuje

zámer na prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia
ustanovenia § 9a ods. 1 aţ 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:
parcela č. 99/5 záhrada o výmere 137 m2 vedený na LV č.1
v prospech Kupujúcej:
Adela Šipošová, rodená Čomorová dátum narodenia 26.10.1961, trvale bytom Levice,
Severná ul. 16, za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 232,90 euro (slovom: dvestotridsaťdva eur 90
centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. augusta 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 92/8 zo dňa 28.08.2019
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

ţiadosť
Ervíny Urbanovej, rod. Récseiová, nar. 25.03.1953, trvale bytom Veľké Ludince č.290
Rudolfa Urbana, nar. 20.09.1974, trvale bytom Veľké Ludince č.290 a
Ervína Urbana, nar. 09.06.1980, trvale bytom Ţeliezovce, Rozmarínová 1816/8
o odkúpenie časti obecného pozemku
na základe geometrického plánu č. 14/2017 zo dňa 15.11.2017, ktorý vypracoval Jozef Kiss,
Plášťovce 633, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa 27.11.2017
z parcely registra „E“ č. 538/25 – ostatné plochy o celkovej výmere 84080 m2 vedený na LV
č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa vyčlení
-

diel č. 1 o výmere 153 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 538/94

-

diel č. 2 o výmere 131 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 297/3 a

-

diel č. 3 o výmere 69 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 297/1

spolu 353 m2 z parcely registra „E“ 538/25 vedený na LV č.1 v katastrálnom území Veľké
Ludince. Predajom príde k zosúladeniu vlastníckeho a uţívacieho stavu.
B/


schvaľuje

zámer na prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia
ustanovenia § 9a ods. 1 aţ 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:
na základe geometrického plánu č. 14/2017 zo dňa 15.11.2017, ktorý vypracoval Jozef Kiss,
Plášťovce 633, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa 27.11.2017
z parcely registra „E“ č. 538/25 – ostatné plochy o celkovej výmere 84080 m2 vedený na LV
č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa vyčlení
-

diel č.1 o výmere 153 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 538/94

-

diel č. 2 o výmere 131 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 297/3 a
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-

diel č. 3 o výmere 69 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 297/1

spolu 353 m2 v prospech Kupujúcich:
Ervína Urbanová, rod. Récseiová, nar. 25.03.1953, trvale bytom Veľké Ludince č.290
Rudolf Urban, nar. 20.09.1974, trvale bytom Veľké Ludince č.290 a
Ervín Urban, nar. 09.06.1980, trvale bytom Ţeliezovce, Rozmarínová 1816/8
za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 600,10 euro (slovom: šesťsto eur 10 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. augusta 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 93/8 zo dňa 28.08.2019
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
prijatie Municipálneho úveru – Superlinka do výšky 33.000,- € poskytnutého zo strany Prima
banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodţova 11, 010 11 Ţilina, Slovenská republika, IČO: 31
575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline,
Oddiel: As, Vloţka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s moţnosťou opakovanej prolongácie zmluvy

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdrţal sa”

1

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. augusta 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 94/8 zo dňa 28.08.2019
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
ţiadosť o preklenovací úver na Zberný dvor odpadu Veľké Ludince vo výške 381 480,00
EUR.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. augusta 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 95/8 zo dňa 28.08.2019
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 Komunitnom centre.
 odročuje sa schvaľovanie
informácií o Komunitnom centre.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. augusta 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 96/8 zo dňa 28.08.2019
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 projekte

podpory,

výstavby,

rekonštrukcie

a dobudovania

futbalovej

infraštruktúry v rokoch 2019-2021.
 schvaľuje
podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie na miestny futbalový štadión

v rámci výstavby,

rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. augusta 2019

26

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 97/8 zo dňa 28.08.2019
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 súťaţi vo varení gulášu.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. augusta 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 98/8 zo dňa 28.08.2019
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 ponuke na videoreportáţe z obce.
 neschvaľuje
ponuku na videoreportáţe z obce.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. augusta 2019
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