ZBIERKA UZNESENÍ
z 35. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach konaného
dňa 21. februára 2022 o 18,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 329/35 zo dňa 21.02.2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. ThDr. Eva Antalová
2. István Nagy Csomor

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 5
„Za”

3

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- ThDr. Eva Antalová, István Nagy Csomor

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2022
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 330/35 zo dňa 21.02.2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 neschválilo
Program zasadnutia OZ zo dňa 21.02.2022 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
1.

Otvorenie

2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schválenie kúpnej zmluvy a Zmluvy o budúcej zmluve s firmou Herb-Pharma
5. Vyúčtovanie dotácií TJ Druţstevník
6. Dotácia pre TJ Druţstevník na rok 2022
7. Ţiadosti:
- zmena účelu uţívania pozemku, Kurali Ladislav
8. Rôzne.
9. Záver.
B/
 s c h v a ľ u j e zmenený program zasadnutia
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Schválenie kúpnej zmluvy a Zmluvy o budúcej zmluve s firmou Herb-Pharma
6. Vyúčtovanie dotácií TJ Druţstevník
7. Dotácia pre TJ Druţstevník na rok 2022
8. Ţiadosti:
-

zmena účelu uţívania pozemku, Kurali Ladislav

9. Rôzne.
10. Záver.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

5
2

„Za”

5

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2022
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 331/35 zo dňa 21.02.2022
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

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

5

„Za”

5

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2022
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 332/35 zo dňa 21.02.2022
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

schválenie kúpnej zmluvy a Zmluvy o budúcej zmluve s firmou Herb-Pharma.
B/
 odročuje schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
schválenie kúpnej zmluvy a Zmluvy o budúcej zmluve s firmou Herb-Pharma.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

5

„Za”

5

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2022
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 333/35 zo dňa 21.02.2022
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

doručené vyúčtovania dotácií Telovýchovnej jednoty Druţstevník za roky 2020 a 2021.
B/


schvaľuje

doručené vyúčtovania dotácií Telovýchovnej jednoty Druţstevník za roky 2020 a 2021
s nasledovnými podmienkami:
1. OZ rušilo uznesenie č. 248/28 zo dňa 21.6.2021 s odôvodnením, ţe TJ predloţil
vyúčtovanie za rok 2021, avšak boli predloţené aj neoprávnené výdavky, ktoré nebolo
moţné akceptovať.
2. OZ schválilo uznesenia č. 333/35 zo dňa 21.02.2022 k vyúčtovaniu poskytnutej
dotácie z rozpočtu obce za rok 2021.
TJ má

predložiť doklady k vyúčtovaniu dotácie na bežnú činnosť, ktoré sú

akceptovateľné. / napr. na prepravu, spotrebný materiál na údržbu futbalového
štadióna.

Hlasovanie poslancov:

bod 1)

bod 2)

Prítomných:

5

5

„Za”

5

5

„Zdrţal sa”

0

0

„Proti”

0

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2022
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 334/35 zo dňa 21.02.2022
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 o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Telovýchovná jednota
Druţstevník.
B/


odročuje schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre organizáciu Telovýchovná jednota Druţstevník.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

5

„Za”

5

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2022
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 335/35 zo dňa 21.02.2022
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 Ladislava Kuraliho o vyjadrenie a súhlas s trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy
na účel stavby: novostavba viničného domu. Jedná sa o parcelu č. 3314/2 o výmere 25 m2 v
katastrálnom území Veľké Ludince. Vyjadrenie je potrebné pre Okresný úrad v Levice,
pozemkový odbor, k trvalému odňatiu predmetného pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu.
B/ schvaľuje
ţiadosť Ladislava Kuraliho o vyjadrenie a dáva súhlas s trvalým odňatím poľnohospodárskej
pôdy na účel stavby: novostavba viničného domu. Jedná sa o parcelu č. 3314/2 o výmere 25
m2 v katastrálnom území Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

5

„Za”

5

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2022
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 336/35 zo dňa 21.02.2022
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 Jozefa Nágela, nar. 07.02.1969, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 377 ako
vlastníka parcely registra „E“ č. 1257/5,7,8 na liste vlastníctva č. 2820 o odpredaj časti
obecného pozemku.
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. 69/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorý vypracoval Ing.
Alexander Lebocz – GEOPARD, Strekov, úradne overený Okresným úradom Levice,
katastrálny odbor, dňa 07.01.2022
z parcely registra „E“ č. 537/1– vedená na LV č.2247v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 1 o výmere 59 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 1257/7 a

z parcely registra „E“ č. 538/25– vedená na LV č. 1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 2 o výmere 50 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 1257/7

spolu 109 m2 v prospech Kupujúceho:
Jozef Nágel, dátum narodenia 07.02.1969, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 377 za
kúpnu cenu (1,70 €/m2).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

5

„Za”

5
9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2022
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 337/35 zo dňa 21.02.2022
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
Alţbety Kolárskej, rod. Fazekasová, trvale bytom 934 05 Levice, Perecká 2970/25,
Dionýza Monca, trvale bytom 943 54 Svodín, Škovránková ulica 933/87 a
Evy Kunovej, rod Fazekašová, trvale bytom 943 54 Svodín Sv. Floriána 104
ako vlastníkov parcely registra „C“ č. 664/1 a 664/3 o odpredaj časti obecného pozemku.
B/


schvaľuje

predaj 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. 34691588-45/2016 zo dňa 15.08.2021, ktorý vypracoval
Ing. Alexander Lebocz – GEOPARD, Strekov, úradne overený Okresným úradom Levice,
katastrálny odbor, dňa 07.09.2021
z parcely registra „C“ č. 772/1– vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 2 o výmere 19 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 664/1

-

diel č. 5 o výmere 34 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 664/3

z parcely registra „C“ č. 1224/1– vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 6 o výmere 49 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 664/3

spolu 102 m2 v prospech Kupujúcich:
Alţbeta Kolárska, rod. Fazekasová, dátum narodenia 4.3.1952, trvale bytom 934 05 Levice,
Perecká 2970/25,
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Dionýz Monc, dátum narodenia: 21.10.1953, trvale bytom 943 54 Svodín, Škovránková ulica
933/87 a
Eva Kunová, rod. Fazekašová, dátum narodenia: 29.4.1962, trvale bytom 943 54 Svodín Sv.
Floriána č. 104,
za kúpnu cenu (1,70 €/m2).
Prítomných:

5

„Za”

5

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2022
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