ZÁPISNICA
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 23. septembra 2020 o 18,00 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 9 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnení: -----Zapisovateľ/-ka:

Mária Mikeš Kasmán
2. Voľba overovateľov zápisnice

Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: Alţbetu Morvaiovú

a Mgr. Ivetu

Balázsovú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 206/18 zo dňa 23.09.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Alţbeta Morvaiová
2. Mgr. Iveta Balázsová

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

7

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Alţbeta Morvaiová, Mgr. Iveta Balázsová
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3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva program
zasadnutia, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení dňa 16.9.2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 207/18 zo dňa 23.09.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 23.09.2020 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. Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľké
Ludince za rok 2020 -

navýšenie finančných prostriedkov na osobné náklady

na základe dohodovacieho konania
6. DOXXBET Ţilina – súhlas obce s prevádzkovaním kurzových stávok
7. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve vo Veľkých
Ludinciach
8. Rôzne – nedostatky všeobecného charakteru v obci (podnet)
9. Záver
B/
 schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
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4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľké
Ludince za rok 2020 -

navýšenie finančných prostriedkov na osobné náklady

na základe dohodovacieho konania
6. DOXXBET Ţilina – súhlas obce s prevádzkovaním kurzových stávok
7. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve vo Veľkých
Ludinciach
8. Rôzne –


nedostatky všeobecného charakteru v obci (podnet)



vysporiadanie vlastníctva novovytvorenej ulice



ţiadosť o odpredaj pozemku Ţofia Ármayová – zámer



zavedenie vody do viníc



bezúročný úver vo výške =28 000,- eur - Ministerstvo financií SR



elektronabíjacia stanica do výšky max. =18 000,- eur



energetický audit na obecnú budovu



modernizácia vykurovacieho systému na základnú školu – Envirofond



vedenie finančného účtovníctva pre Obec Veľké Ludince



vedenie finančného účtovníctva pre ZŠ s MŠ Veľké Ludince

9. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrolu plnenia uznesení z 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
20.07.2020 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. 208/18 zo dňa 23.09.2020
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
20.07.2020.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

5. Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľké
Ludince za rok 2020 a

navýšenie finančných prostriedkov na osobné náklady

na čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou na základe

dohodovacieho konania
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o pridelených finančných prostriedkoch v rámci dohodovacieho konania na osobné náklady a
na čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou pre Základnú školu s materskou
školou – Alapiskola és Óvoda, Veľké Ludince č. 390.
Dohodovacie konanie upravuje § 8c zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých

zákonov.

Dohodovacím

konaním

je

úprava

výšky

pridelených normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľovi o objem finančných
prostriedkov pridelených najmä z dôvodu:
a) nedostatku finančných prostriedkov na osobné náklady a na prevádzkové náklady,
b) nákladov súvisiacich s činnosťou predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu
predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátanie odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej
komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a jej členov vrátane odborníkov
z praxe.
Dohodovacie konanie podľa písm. a) sa začína na ţiadosť zriaďovateľa. Ţiadosť predkladá
zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu
v sídle kraja v priebehu kalendárneho roka. Ţiadosť obsahuje najmä poţadovanú výšku a
zdôvodnenie nedostatku finančných prostriedkov.
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Ministerstvo

prideľuje

finančné

prostriedky

na

základe

dohodovacieho

konania

zriaďovateľovi prostredníctvom príslušného okresného úradu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 209/18 zo dňa 23.09.2020
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

úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince
za rok 2020 -

navýšenie finančných prostriedkov na osobné náklady na základe

dohodovacieho konania vo výške =30 000,-- eur a navýšenie finančných prostriedkov na
čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou na základe dohodovacieho konania
vo výške =6 000,-- eur, t.j. rozpočet po úprave na rok 2020 =339 225,-- eur.
B/


schvaľuje

úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince
za rok 2020 -

navýšenie finančných prostriedkov na osobné náklady na základe

dohodovacieho konania vo výške =30 000,-- eur a navýšenie finančných prostriedkov na
čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou na základe dohodovacieho konania
vo výške =6 000,-- eur, t.j. rozpočet po úprave na rok 2020 =339 225,-- eur.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
6. DOXXBET Žilina – súhlas obce s prevádzkovaním kurzových stávok

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie na
základe doručenej ţiadosti DOXXbet Ţilina o opätovné vydanie súhlasu s prevádzkovaním
kurzových stávok v herni alebo v prevádzkach z dôvodu prechodu na novú licenciu v zmysle
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§ 35 ods. b 13 zákona o hazardných hrách na obdobie počas platnosti individuálnej licencie
v zmysle § 53 ods. 2 písm. na prevádzke.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 210/18 zo dňa 23.09.2020
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

opätovné vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok v herni pre DOXXbet
Ţilina.
B/


schvaľuje

opätovné vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok v herni pre DOXXbet
Ţilina.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

1

- Mgr. Iveta Balázsová

7. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve
vo Veľkých Ludinciach
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie o
správe

komisie

na

ochranu

verejného

záujmu

pri

obecnom

zastupiteľstve

vo Veľkých Ludinciach doručenú do podateľne obecného úradu mailom dňa 16.9.2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 211/18 zo dňa 23.09.2020
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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A/


berie na vedomie

správu komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve vo Veľkých
Ludinciach s pripomienkou, ţe vedúca denného stacionára EMMANUEL v obci Veľké
Ludince Mgr. Ildikó Balogh ku dňu 23.9.2020 neodovzdala majetkové priznanie.
8. Rôzne
 nedostatky všeobecného charakteru v obci (podnet)
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informáciu
o doručenom podnete. Komisia verejného poriadku podnet neriešila, len poslanci boli
informovaní o doručenej písomnosti vrátane obsahu podnetu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 212/18 zo dňa 23.09.2020
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
nedostatky všeobecného charakteru v obci (podnet Ivana Perniša, bytom Kanianka).
Zároveň poslanci obecného zastupiteľstva odporúčajú na podnet písomne odpovedať.

 vysporiadanie vlastníctva novovytvorenej ulice
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informáciu
o vysporiadanie vlastníctva novovytvorenej ulice.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 213/18 zo dňa 23.09.2020
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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A/

berie na vedomie

vysporiadanie vlastníctva pozemkov na novovytvorenej ulice v obci Veľké Ludince, podľa
vypracovaného geometrického plánu č. 73/2019, aby došlo k zosúladeniu vlastníckeho
a uţívacieho stavu.
B/ schvaľuje
vysporiadanie vlastníctva pozemkov na novovytvorenej ulici v obci Veľké Ludince, na
základe geometrického plánu č. 73/2019 zo dňa 05.09.2019, ktorý vypracoval GEOPARD –
Ing. Alexander Lebocz, Strekov 1250, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny
odbor, dňa 25.09.2019:
novovytvorená parcela registra „C“ č. 1224/3 v katastrálnom území Veľké Ludince
s vydrţaním a so súhlasom pôvodných vlastníkov by prešiel do vlastníctva Obce Veľké
Ludince.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 ţiadosť o odpredaj pozemku Ţofia Ármayová – zámer
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informáciu
o vysporiadanie vlastníctva novovytvorenej ulice.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 214/18 zo dňa 23.09.2020
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 Ţofii Ármayovej, rodená Lépöová, dátum narodenia 05.09.1949, trvale bytom 935 65
Veľké Ludince č. 479, o odpredaj obecného pozemku, parcela č. 1640/19 druh pozemku
záhrada o výmere 214 m2 v katastrálnom území Veľké Ludince.
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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. 1640/19, druh pozemku záhrada o výmere 214 m2 v katastrálnom území Veľké
Ludince, v prospech Kupujúcej:
Ţofii Ármayová, rodená Lépöová, dátum narodenia 05.09.1949, trvale bytom 935 65 Veľké
Ludince č. 479, za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 363,80 euro (slovom: tristošesťdesiatri eur 80
centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 zavedenie vody do viníc
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informáciu
o moţnosti vybudovania hlavnej vodovodnej prípojky vo viníc. Dňa 24.9.2020 o 18,00 hodine
je plánové stretnutie starostky s majiteľmi vinohradov o moţnosti pripojenia vlastnej
vodovodnej prípojky na hlavnú vodovodnú prípojku, ktoré si plánuje obec vybudovať na
vinohrady v katastri obce Veľké Ludince. Cieľom vybudovania hlavnej vodovodnej prípojky
je zabezpečenie pitnej vody na vinohrady v katastri obce Veľké Ludince z dôvodu, ak nemajú
vlastnú studňu na vinohrade alebo majú zlý rozbor vody vlastnej studne na vinohradoch.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 215/18 zo dňa 23.09.2020
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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
A/
 berie na vedomie
zavedenie vody do viníc.
B/


odročuje sa schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

ohľadom vybudovania vodovodnej prípojky na vinohrady v katastri obce Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 bezúročný úver vo výške =25 898,- eur - návratná finančná výpomoc
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie o
bezúročnej pôţičke, ktorú Ministerstvo financií poskytuje obciam na vykrytie výpadku
podielových daní. Ţiaľ, v súčasnosti to je to jediná vec, ktorá je poskytnutá samosprávam z
hľadiska finančnej pomoci. Bezúročná pôţička je splatná v ročných splátkach – prvá v roku
2024 a posledná splátka v roku 2027, vţdy k 31.10. príslušného roka. Prijaté prostriedky
z návratnej

finančnej

výpomoci

moţno

pouţiť

na kompenzáciu

výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020. Predloţenie
ţiadosti o návratnú finančnú výpomoc v termíne do 31. októbra 2020. Poskytnuté peňaţné
prostriedky moţno pouţiť do 31. decembra 2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 216/18 zo dňa 23.09.2020
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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A/
 berie na vedomie
podanie ţiadosti o návratnú finančnú výpomoc vo výške =25 898,- eur – na Ministerstvo
financií SR, z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. (príloha k zápisnici: informácia k poskytnutiu
finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020).
B/


schvaľuje

podanie ţiadosti o návratnú finančnú výpomoc vo výške =25 898,- eur – na Ministerstvo
financií SR, z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. (príloha k zápisnici: informácia k poskytnutiu
finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdrţal sa”

1

„Proti”

0

- Peter Lebocz

 elektronabíjacia stanica do výšky max. =18 000,- eur
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o moţnosti podania ţiadosti o dotáciu max. do výšky =18 000,-- eur na vybudovanie
elektronabíjacej stanice v obci Veľké Ludince.
Ministerstvo hospodárstva SR informovalo, ţe vypisuje druhé kolo výzvy na podporu
budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Rozširujú okruh ţiadateľov
aj projekty, na ktoré bude moţné získať podporu. Tieţ zvýšili maximálnu výšku dotácie.
Cieľom je prispieť k razantnejšiemu budovaniu infraštruktúry, bez ktorej rozvoj
elektromobility nie je moţný - zdôrazňuje vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík.
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Prihlásiť sa do výzvy bude moţné od 2. septembra 2020 do 30. novembra 2020. Obce,
vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie môţu získať dotáciu vo výške 95 % sumy
potrebnej na svoj projekt, 5 % musia byť ich vlastné zdroje ako spoluúčasť. Podnikatelia
môţu získať dotáciu vo výške 50 %. Minimálna výška dotácie je stanovená na 2 500 eur. V
závislosti od projektu môţe samospráva získať maximálnu dotáciu 18 000 eur a podnikatelia
9 000 eur. Úspešní ţiadatelia budú mať na realizáciu projektu pol roka od nadobudnutia
účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 217/18 zo dňa 23.09.2020
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
vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc s dotáciu pre samosprávy vo
výške max. 18 000,-- eur.
B/


neschvaľuje

vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc s dotáciu pre samosprávy vo
výške max. 18 000,-- eur.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 energetický audit na obecnú budovu
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o moţnosti podania ţiadosti o dotáciu ZNÍŢENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
VEREJNÝCH BUDOV.
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Výzva o nenávratný

finančný

príspevok ministerstva

ţivotného

prostredia

zameraná

na zníţenie energetickej náročnosti verejných budov pokračuje. Finančný príspevok môţe byť
poskytnutý na administratívne budovy, napr. obecný úrad, kultúrny dom, budovy škôl
a školských zariadení (okrem základných škôl). O finančný príspevok môţu poţiadať obce
a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne
rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond atď.
Výhody projektu:
-

zníţenie energetickej náročnosti budovy minimálne o 50 %,

-

preplatenie 95 – 100 % z celkových oprávnených výdavkov,

-

náklady na vypracovanie projektového energetického hodnotenia je moţné si zahrnúť
do

nákladov

na

projektovú

dokumentáciu,

v konečnom

dôsledku

budú

preplatené v rámci oprávnených výdavkov na projekt.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 218/18 zo dňa 23.09.2020
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
moţnosť podania ţiadosti o dotáciu ZNÍŢENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
VEREJNÝCH BUDOV (energetický audit na obecnú budovu).
B/


neschvaľuje

podanie

ţiadosti

o dotáciu

ZNÍŢENIA

ENERGETICKEJ

NÁROČNOSTI

VEREJNÝCH BUDOV (energetický audit na obecnú budovu).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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 modernizácia vykurovacieho systému na základnú školu – Envirofond
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
predkladania ţiadostí o podporu formou dotácie. Termín na predloţenie ţiadostí je do 15. 12.
2020. Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu pri
dodrţaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany ţiadateľa z oprávnených
nákladov projektu.
Cieľom je podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia prostredníctvom zníţenia
emisií znečisťujúcich látok.
 Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody.
Dotácia je určená na budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej vody a elektrickej energie
pre vlastnú potrebu vyuţívajúcich obnoviteľné zdroje. V rámci činností môţe ísť o budovanie
zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie tuhých, kvapalných a
plynných palív alebo vyuţívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie nových zariadení.
Ide o vyuţívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a vodnej energie a energie z biomasy.
Vyuţitie energie z biomasy môţe byť podporené iba mimo oblastí so zhoršenou kvalitou
ovzdušia, spôsobenou zvýšenou koncentráciou prachových častíc. Podporené budú najmä
projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy, školy, zdravotnícke zariadenia,
sociálne a charitatívne zariadenia a pod.)
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 219/18 zo dňa 23.09.2020
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
modernizáciu vykurovacieho systému na ZŠ.
B/


schvaľuje

predkladanie ţiadosti o podporu formou dotácie cez Envirofond na modernizáciu
vykurovacieho systému na ZŠ. Zároveň poslanci navrhujú vyhotovenie projektovej
dokumentácie na modernizáciu vykurovacieho systému na základnej škole v obci Veľké
Ludince.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 vedenie finančného účtovníctva na základe zmluvy o dielo pre Obec Veľké Ludince
od 1.10.2020 účtovníkom:

Ing. Ondrej Csanda – Nové Zámky

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o moţnosti spracovania finančného účtovníctva pre Obec Veľké Ludince.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 220/18 zo dňa 23.09.2020
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
vedenie finančného účtovníctva na základe zmluvy o dielo pre Obec Veľké Ludince od
1.10.2020 účtovníkom:

Ing. Ondrej Csanda – Nové Zámky, za mesačný poplatok vo

výške =400,-- eur za mesiac, na dobu neurčitú.
B/


schvaľuje

vedenie finančného účtovníctva na základe zmluvy o dielo pre Obec Veľké Ludince od
1.10.2020 účtovníkom:

Ing. Ondrej Csanda – Nové Zámky, za mesačný poplatok vo

výške =400,-- eur za mesiac, na dobu neurčitú.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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 vedenie finančného účtovníctva na základe zmluvy o dielo pre Základnú školu
s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince od 1.10.2020
účtovníčkou:

Melinda Nagyová – Malé Kosihy

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o moţnosti spracovania finančného účtovníctva pre ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda Veľké
Ludince.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 221/18 zo dňa 23.09.2020
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
vedenie finančného účtovníctva na základe zmluvy o dielo pre ZŠ s MŠ – Alapiskola és
Óvoda Veľké Ludince od 1.10.2020 účtovníčkou: Melinda Nagyová - Malé Kosihy, za
mesačný poplatok vo výške =400,-- eur za mesiac, na dobu určitú do 31. decembra 2020.
B/


schvaľuje

vedenie finančného účtovníctva na základe zmluvy o dielo pre ZŠ s MŠ – Alapiskola és
Óvoda Veľké Ludince od 1.10.2020 účtovníčkou: Melinda Nagyová - Malé Kosihy, za
mesačný poplatok vo výške =400,-- eur za mesiac, na dobu určitú do 31. decembra 2020.
Zároveň poslanci odporúčajú vypísať výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
finančnej účtovníčky na spracovanie finančného účtovníctva pre ZŠ s MŠ – Alapiskola és
Óvoda Veľké Ludince 390.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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 Správa hlavnej kontrolórky obce Veľké Ludince na celkové výdavky opravy
traktora
Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva Ildikó Leszkó – hlavná kontrolórka obce Veľké
Ludince, predloţila vypracovanú správu celkových výdavkov opravy traktora.
 Poslankyňa Mgr. Iveta Balázsová navrhla starostke nákup nového traktora pre obec na
leasing.

9. 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.
Termín ďalšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
.....................

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľ/-ka:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

Alţbeta Morvaiová

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

Mgr. Iveta Balázsová

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
zo 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 23. septembra 2020 konaného v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 206/18 zo dňa 23.09.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Alţbeta Morvaiová
2. Mgr. Iveta Balázsová

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

7

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Alţbeta Morvaiová, Mgr. Iveta Balázsová

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 207/18 zo dňa 23.09.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 23.09.2020 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. Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda
Veľké Ludince za rok 2020 náklady

navýšenie finančných prostriedkov na osobné

na základe dohodovacieho konania

6. DOXXBET Ţilina – súhlas obce s prevádzkovaním kurzových stávok
7. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve vo
Veľkých Ludinciach
8. Rôzne – nedostatky všeobecného charakteru v obci (podnet)
9. Záver
B/
 schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľké
Ludince za rok 2020 -

navýšenie finančných prostriedkov na osobné náklady

na základe dohodovacieho konania
6. DOXXBET Ţilina – súhlas obce s prevádzkovaním kurzových stávok
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7. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve vo Veľkých
Ludinciach
8. Rôzne –


nedostatky všeobecného charakteru v obci (podnet)



vysporiadanie vlastníctva novovytvorenej ulice



ţiadosť o odpredaj pozemku Ţofia Ármayová – zámer



zavedenie vody do viníc



bezúročný úver vo výške =28 000,- eur - Ministerstvo financií SR



elektronabíjacia stanica do výšky max. =18 000,- eur



energetický audit na obecnú budovu



modernizácia vykurovacieho systému na základnú školu – Envirofond



vedenie finančného účtovníctva pre Obec Veľké Ludince



vedenie finančného účtovníctva pre ZŠ s MŠ Veľké Ludince

9. Záver

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 208/18 zo dňa 23.09.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
20.07.2020.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 209/18 zo dňa 23.09.2020
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

úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince
za rok 2020 -

navýšenie finančných prostriedkov na osobné náklady na základe

dohodovacieho konania vo výške =30 000,-- eur a navýšenie finančných prostriedkov na
čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou na základe dohodovacieho konania
vo výške =6 000,-- eur, t.j. rozpočet po úprave na rok 2020 =339 225,-- eur.
B/


schvaľuje

úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince
za rok 2020 -

navýšenie finančných prostriedkov na osobné náklady na základe

dohodovacieho konania vo výške =30 000,-- eur a navýšenie finančných prostriedkov na
čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou na základe dohodovacieho konania
vo výške =6 000,-- eur, t.j. rozpočet po úprave na rok 2020 =339 225,-- 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 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 210/18 zo dňa 23.09.2020
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

opätovné vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok v herni pre DOXXbet
Ţilina.
B/


schvaľuje

opätovné vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok v herni pre DOXXbet
Ţilina.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

1

- Mgr. Iveta Balázsová

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 211/18 zo dňa 23.09.2020
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

správu komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve vo Veľkých
Ludinciach s pripomienkou, ţe vedúca denného stacionára EMMANUEL v obci Veľké
Ludince Mgr. Ildikó Balogh ku dňu 23.9.2020 neodovzdala majetkové priznanie.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 212/18 zo dňa 23.09.2020
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
nedostatky všeobecného charakteru v obci (podnet Ivana Perniša, bytom Kanianka).
Zároveň poslanci obecného zastupiteľstva odporúčajú na podnet písomne odpovedať.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 213/18 zo dňa 23.09.2020
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

vysporiadanie vlastníctva pozemkov na novovytvorenej ulice v obci Veľké Ludince, podľa
vypracovaného geometrického plánu č. 73/2019, aby došlo k zosúladeniu vlastníckeho
a uţívacieho stavu.
B/ schvaľuje
vysporiadanie vlastníctva pozemkov na novovytvorenej ulici v obci Veľké Ludince, na
základe geometrického plánu č. 73/2019 zo dňa 05.09.2019, ktorý vypracoval GEOPARD –
Ing. Alexander Lebocz, Strekov 1250, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny
odbor, dňa 25.09.2019:
novovytvorená parcela registra „C“ č. 1224/3 v katastrálnom území Veľké Ludince
s vydrţaním a so súhlasom pôvodných vlastníkov by prešiel do vlastníctva Obce Veľké
Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 214/18 zo dňa 23.09.2020
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 Ţofii Ármayovej, rodená Lépöová, dátum narodenia 05.09.1949, trvale bytom 935 65
Veľké Ludince č. 479, o odpredaj obecného pozemku, parcela č. 1640/19 druh pozemku
záhrada o výmere 214 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. 1640/19, druh pozemku záhrada o výmere 214 m2 v katastrálnom území Veľké
Ludince, v prospech Kupujúcej:
Ţofii Ármayová, rodená Lépöová, dátum narodenia 05.09.1949, trvale bytom 935 65 Veľké
Ludince č. 479, za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 363,80 euro (slovom: tristošesťdesiatri eur 80
centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020

26

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 215/18 zo dňa 23.09.2020
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
zavedenie vody do viníc.
B/


odročuje sa schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

ohľadom vybudovania vodovodnej prípojky na vinohrady v katastri obce Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 216/18 zo dňa 23.09.2020
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
podanie ţiadosti o návratnú finančnú výpomoc vo výške =25 898,- eur – na Ministerstvo
financií SR, z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. (príloha k zápisnici: informácia k poskytnutiu
finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020).
B/


schvaľuje

podanie ţiadosti o návratnú finančnú výpomoc vo výške =25 898,- eur – na Ministerstvo
financií SR, z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. (príloha k zápisnici: informácia k poskytnutiu
finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdrţal sa”

1

„Proti”

0

- Peter Lebocz

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 217/18 zo dňa 23.09.2020
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
vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc s dotáciu pre samosprávy vo
výške max. 18 000,-- eur.
B/


neschvaľuje

vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc s dotáciu pre samosprávy vo
výške max. 18 000,-- 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 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 218/18 zo dňa 23.09.2020
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
moţnosť podania ţiadosti o dotáciu ZNÍŢENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
VEREJNÝCH BUDOV (energetický audit na obecnú budovu).
B/


neschvaľuje

podanie

ţiadosti

o dotáciu

ZNÍŢENIA

ENERGETICKEJ

NÁROČNOSTI

VEREJNÝCH BUDOV (energetický audit na obecnú budovu).
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 219/18 zo dňa 23.09.2020
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
modernizáciu vykurovacieho systému na ZŠ.
B/


schvaľuje

predkladanie ţiadosti o podporu formou dotácie cez Envirofond na modernizáciu
vykurovacieho systému na ZŠ. Zároveň poslanci navrhujú vyhotovenie projektovej
dokumentácie na modernizáciu vykurovacieho systému na základnej škole v obci Veľké
Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 220/18 zo dňa 23.09.2020
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
vedenie finančného účtovníctva na základe zmluvy o dielo pre Obec Veľké Ludince od
1.10.2020 účtovníkom:

Ing. Ondrej Csanda – Nové Zámky, za mesačný poplatok vo

výške =400,-- eur za mesiac, na dobu neurčitú.
B/


schvaľuje

vedenie finančného účtovníctva na základe zmluvy o dielo pre Obec Veľké Ludince od
1.10.2020 účtovníkom:

Ing. Ondrej Csanda – Nové Zámky, za mesačný poplatok vo

výške =400,-- eur za mesiac, na dobu neurčitú.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 221/18 zo dňa 23.09.2020
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
vedenie finančného účtovníctva na základe zmluvy o dielo pre ZŠ s MŠ – Alapiskola és
Óvoda Veľké Ludince od 1.10.2020 účtovníčkou: Melinda Nagyová - Malé Kosihy, za
mesačný poplatok vo výške =400,-- eur za mesiac, na dobu určitú do 31. decembra 2020.
B/


schvaľuje

vedenie finančného účtovníctva na základe zmluvy o dielo pre ZŠ s MŠ – Alapiskola és
Óvoda Veľké Ludince od 1.10.2020 účtovníčkou: Melinda Nagyová - Malé Kosihy, za
mesačný poplatok vo výške =400,-- eur za mesiac, na dobu určitú do 31. decembra 2020.
Zároveň poslanci odporúčajú vypísať výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
finančnej účtovníčky na spracovanie finančného účtovníctva pre ZŠ s MŠ – Alapiskola és
Óvoda Veľké Ludince 390.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. septembra 2020
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