ZÁPISNICA
zo 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 30. októbra 2019 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 8 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnení: --ThDr. Eva Antalová prišla na zasadnutie OZ pred schvaľovaním Všeobecne záväzných
nariadení obce Veľké Ludince:
 č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce VEĽKÉ LUDINCE a
 č. 3/2019 o určení náleţitostí miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
Zapisovateľka: Mária Mikeš Kasmán
2. Voľba overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: Vincent Kovács a Bc. Gabriela
Koncserová.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 99/9 zo dňa 30.10.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Vincent Kovács
2. Bc. Gabriela Koncserová
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

6

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Vincent Kovács, Bc. Gabriela Koncserová

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 15.10.2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 100/9 zo dňa 30.10.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 30.10.2019 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. Návrh VZN o TKO
6. Ţiadosť na odkúpenie pozemku
-

Nagyová Ivana

-

Adela Šipošová

-

Ervina Urbanová, Rudolf Urban, Ervin Urban

-

Mgr. Magdaléna Korcseková

-

Nagy Csomor István

7. Ţiadosť o pridelenie obecného bytu
8. Správa o zbernom dvore
9. Správa o komunitnom centre
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10. Deň dôchodcov
11. Vianočný trh
12. Plán kultúrnych akcií na rok 2020
13. Rôzne
14. 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. Návrh VZN o TKO
6. Ţiadosť na odkúpenie pozemku
-

Nagyová Ivana

-

Adela Šipošová

-

Ervina Urbanová, Rudolf Urban, Ervin Urban

-

Mgr. Magdaléna Korcseková

-

Nagy Csomor István

7. Ţiadosť o pridelenie obecného bytu
8. Správa o zbernom dvore
9. Správa o komunitnom centre
10. Deň dôchodcov
11. Vianočný trh
12. Plán kultúrnych akcií na rok 2020
13. Rôzne
14. Záver
Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrolu plnenia uznesení zo 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28.08.2019 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. 101/9 zo dňa 30.10.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
28.08.2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

5. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Ludince č. 2/2019 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ
LUDINCE a Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2019 o
určení náleţitostí miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad.

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Ludince č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE a Všeobecne
záväzného nariadenia obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2019 o určení náleţitostí miestneho
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Od januára 2018 sa zvýšili poplatky za skládkovanie odpadov.
Keď obec alebo firma odovzdá na skládke odpadov odpad, zaplatí jej za zneškodnenie
odpadov. Táto cena sa skladá z dvoch častí:

Cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúţi na krytie jeho nákladov.

Poplatok za uloţenie odpadu na skládke odpadov, ktorý vyberá tieţ prevádzkovateľ
skládky, a odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Tento poplatok je daný
zákonom č. 17/2004 Z.z.
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K základnej cene sa pripočítava zákonný poplatok. Jeho cenové rozpätie závisí to od odpadu,
ktorý sa skládkuje. Do roku 2016 boli v tomto zákone taxatívne vymenované výšky týchto
poplatkov. Poplatky sa kaţdý rok zvýšia o koeficient priemernej ročnej miery
inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny
rok.
Pre rok 2018 Slovenská republika vykázala infláciu a tým pádom sa zvýšili od januára 2018 aj
skládkovacie poplatky.
Konkrétne išla inflácia hore o 1,3 %. O 1,3 % teda išli hore aj skládkovacie poplatky. Takţe
tieto najbeţnejšie poplatky sa zvýšili:

Komunálne odpady

Ostatné odpady pre firmy

Nebezpečné odpady

Špecifické nebezpečné odpady
Výška slovenských poplatkov za skládkovanie odpadov je veľmi nízka. To by sa ale malo od
roku 2019 zmeniť. Tak si to aspoň predstavuje Ministerstvo, ktoré chce tieto poplatky zmeniť.
Samozrejme smerom hore. Tak sa to dotkne najmä obcí a miest. Síce sa aj im zdvihnú
poplatky. Napríklad beţné ostatné odpady sa zvýšili od roku 2019. Obce to budú mať horšie.
Z pohľadu skládkovania odpadov je najdôleţitejší poplatok za zmesový komunálny odpad,
momentálne asi 70 % zo všetkého komunálneho odpadu na Slovensku. Obce za tento odpad
budú platiť podľa toho, koľko odpadov vytriedia.
Motivačný prvok tejto zmeny zákona však obce našepká: trieď, trieď, trieď. Vyplýva to
z údajov, ktoré sú od niektorých obcí, v rámci podkladov pre vypracovanie Programov
odpadového hospodárstva.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 102/9 zo dňa 30.10.2019
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

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Ludince č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE
a Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2019,
o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
B/


o d r o č u j e s a schvaľovanie

Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Ludince č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE
a Všeobecne záväzného nariadenia obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2019,
o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
na ďalšie zasadnutie OZ.
Hlasovanie poslancov:
5

Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

(+ 1 ThDr. Eva Antalová)

6. Ţiadosť o 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. 103/9 zo dňa 30.10.2019
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 na odkúpenie pozemku Nagyovej Ivany
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,
Perecká ul. 2969/20

za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 42,50 euro (slovom: štyridsaťdva eur 50

centov).
B/
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schvaľuje

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:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 Adela Šipošová
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 104/9 zo dňa 30.10.2019
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 na odkúpenie pozemku Adely Šipošovej
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
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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).
B/


schvaľuje

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:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 Ervina Urbanová, Rudolf Urban, Ervin Urban
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 105/9 zo dňa 30.10.2019
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/
8



berie na vedomie

Ţiadosť na odkúpenie pozemku Ervina Urbanová, Rudolf Urban, Ervin Urban.
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
B/


schvaľuje

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
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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:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 Mgr. Magdaléna Korcseková
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 106/9 zo dňa 30.10.2019
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

zámer ţiadosti na odkúpenie pozemku Mgr. Magdalény Korcsekovej, v ktorej ţiada OZ o
odpredaj pozemku podľa vypracovaného geometrického plánu č. 34691588-42/2014:
diel č. 1 – 56 m2
diel č. 4 – 47 m2 a
diel č. 7 – 50 m2 z parcely registra „E“ č. 538/25
Spolu 153 m2.

B/


schvaľuje

zámer na prevod majetku na odkúpenie pozemku Mgr. Magdalény Korcsekovej, v ktorej
ţiada OZ o odpredaj pozemku podľa vypracovaného geometrického plánu č. 3469158842/2014:
diel č. 1 – 56 m2
diel č. 4 – 47 m2 a
diel č. 7 – 50 m2 z parcely registra „E“ č. 538/25
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Spolu 153 m2.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 Nagy Csomor István
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 107/9 zo dňa 30.10.2019
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 na odkúpenie pozemkov Istvána Nagy Csomora, v ktorej ţiada OZ o odpredaj
a zámenu pozemkov podľa vypracovaného geometrického plánu č. 34691588-139/2015.
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. 34691588-139/2015 zo dňa 16.09.2019, ktorý vypracoval
GEOPARD – Ing. Alexander Lebocz, Strekov 1250, úradne overený Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor, dňa 11.10.2019
z parcely registra „C“ č.551 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č.2 o výmere 241 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 552/1

-

diel č.3 o výmere 31 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 552/4
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-

diel č. 4 o výmere 13 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 552/5 a

z parcely registra „C“ č.773/1 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 12 o výmere 6 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 552/1

z parcely registra „C“ č.552/1 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 9 o výmere 26 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 773/1

spolu 265 m2 v prospech Kupujúceho:
István Nagy Csomor, rod. Nagy Csomor, nar. 16.12.1966, trvale bytom Veľké Ludince č.208
za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 450,50 euro (slovom: štyristopäťdesiat eur 50 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
7. Ţiadosť o pridelenie obecného bytu

Starostka obce

-

Bc.

Zita Cseri

predloţila poslancom

obecného zastupiteľstva

na prerokovanie a schválenie osobne doručenú ţiadosť o pridelenie obecného bytu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 108/9 zo dňa 30.10.2019
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

Ţiadosti o pridelenie obecného bytu:
1. Anikó Leboczová
2. László Baka – vzdal sa žiadosti dňa 25.10.2019

Hlasovanie poslancov:
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Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

8.

Správa o zbernom dvore

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o Zbernom dvore v obci Veľké Ludince.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 109/9 zo dňa 30.10.2019
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

správu o zbernom dvore.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

9.

Správa o komunitnom centre

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o Komunitnom centre v obci Veľké Ludince.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 110/9 zo dňa 30.10.2019
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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
A/


berie na vedomie

správu o komunitnom centre.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
10. Deň dôchodcov

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o pripravovanom Dni dôchodcov.
Na 30. novembra 2019 (sobota) budú pozvaní dôchodcovia našej obce na spoločné posedenie
pri príleţitosti Dňa dôchodcov. Ako na kaţdom stretnutí, ani tu nebude chýbať kultúrny
program, chutné občerstvenie, posedenie pri vínku, káve a v neposlednom rade ocenenie
našich tohtoročných jubilantov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 111/9 zo dňa 30.10.2019
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 usporiadaní podujatia Dňa dôchodcov.
 schvaľuje
usporiadanie podujatia Dňa dôchodcov dňa 30. novembra 2019.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

11.

Vianočný trh

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o pripravovanom Vianočnom trhu.
Aj tento rok usporiadame dňa 21. decembra 2019 v sobotu Vianočný trh v kultúrnom dome
vo Veľkých Ludinciach. Súčasťou podujatia bude vystúpenie ţiakov a pedagógov tunajšej
základnej školy, speváckych súborov ROZMARING a

DALÁRDA aj s vianočnými

koledami. Pripravené budú aj originálne darčeky, vianočné ozdoby, horúci punč, rybacia
polievka „Halászlé“ a hlavne dobrá nálada.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 112/9 zo dňa 30.10.2019
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
informácie o usporiadaní Vianočného trhu.
B/
 schvaľuje
usporiadanie Vianočného trhu dňa 21. decembra 2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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12.

Plán kultúrnych akcií na rok 2020

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o plánovaných kultúrnych akcií na rok 2020. Zároveň starostka vyzvala poslancov, aby
pozbierali nápady na nasledujúce zasadnutie, aby sme vedeli naplánovať včas jednotlivé
akcie. Navrhla, aby obecné slávnosti boli usporiadané v dňoch 4. - 5.7.2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 113/9 zo dňa 30.10.2019
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
plán kultúrnych akcií na rok 2020.

13.

Rôzne

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o dotáciách z rozpočtu obce na rok 2020:
 Špeciálna kynologická záchranná sluţba Nýrovce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 114/9 zo dňa 30.10.2019
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
ţiadosť Špeciálnej kynologickej záchrannej sluţby Nýrovce o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce na rok 2020.
 Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Veľké Ludince
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 115/9 zo dňa 30.10.2019
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
ţiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých – ZO Veľké Ludince o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020.
 Reformovaná kresťanská cirkev Veľké Ludince
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 116/9 zo dňa 30.10.2019
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
ţiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
na rok 2020.
 Demografický vývoj obyvateľstva obce
Vývoj počtu obyvateľov obce Veľké Ludince sa od jej vzniku nevyvíjal rovnomerne.
Ovplyvňovali ho meniace sa sociálne a ekonomické pomery, v ktorých ţili obyvatelia obce v
minulosti. V nepriaznivých podmienkach (napr. vojny, ekonomické krízy) počet obyvateľov
klesal a naopak v priaznivých podmienkach (napr. obdobia rozvoja, zlepšenej kvality ţivota)
počet obyvateľov zase rástol.
Obec zaznamenala populačné starnutie - nárast počtu starších obyvateľov, úmrtie starších
obyvateľov, veľké počty odsťahovaní z obce a malý počet prisťahovaní do obce.
Na záver starostka poloţila otázku: „Kto čo navrhuje, ako by sme mali udrţať mladých ľudí
v obci?“
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14. Záver
Nakoľko bol program dnešného rokovania Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
vyčerpaný a nebolo viac pripomienok ani návrhov, starostka obce Bc. Zita Cseri poďakovala
prítomným poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončila.

Termín ďalšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Podľa schváleného harmonogramu zasadnutí OZ
27. novembra 2019 o 17,00 hod.
Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

Vincent Kovács

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

Bc. Gabriela Koncserová

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
zo 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 30. októbra 2019 konaného v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 99/9 zo dňa 30.10.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
3. Vincent Kovács
4. Bc. Gabriela Koncserová
Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

6

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Vincent Kovács, Bc. Gabriela Koncserová

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 100/9 zo dňa 30.10.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 30.10.2019 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
15. Otvorenie
16. Voľba overovateľov zápisnice
17. Schválenie programu zasadnutia
18. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
19. Návrh VZN o TKO
20. Ţiadosť na odkúpenie pozemku
-

Nagyová Ivana

-

Adela Šipošová

-

Ervina Urbanová, Rudolf Urban, Ervin Urban

-

Mgr. Magdaléna Korcseková

-

Nagy Csomor István

21. Ţiadosť o pridelenie obecného bytu
22. Správa o zbernom dvore
23. Správa o komunitnom centre
24. Deň dôchodcov
25. Vianočný trh
26. Plán kultúrnych akcií na rok 2020
27. Rôzne
28. Záver
B/
 Schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
Program:
15. Otvorenie
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16. Voľba overovateľov zápisnice
17. Schválenie programu zasadnutia
18. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
19. Návrh VZN o TKO
20. Ţiadosť na odkúpenie pozemku
-

Nagyová Ivana

-

Adela Šipošová

-

Ervina Urbanová, Rudolf Urban, Ervin Urban

-

Mgr. Magdaléna Korcseková

-

Nagy Csomor István

21. Ţiadosť o pridelenie obecného bytu
22. Správa o zbernom dvore
23. Správa o komunitnom centre
24. Deň dôchodcov
25. Vianočný trh
26. Plán kultúrnych akcií na rok 2020
27. Rôzne
28. 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 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 101/9 zo dňa 30.10.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
28.08.2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 102/9 zo dňa 30.10.2019
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

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Ludince č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE
a Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2019,
o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
B/


o d r o č u j e s a schvaľovanie

Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Ludince č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE
a Všeobecne záväzného nariadenia obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2019,
o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
na ďalšie zasadnutie OZ.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

(+ 1 ThDr. Eva Antalová)

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 103/9 zo dňa 30.10.2019
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 na odkúpenie pozemku Nagyovej Ivany
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,
Perecká ul. 2969/20

za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 42,50 euro (slovom: štyridsaťdva eur 50

centov).
B/


schvaľuje

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:

24

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).
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 104/9 zo dňa 30.10.2019
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 na odkúpenie pozemku Adely Šipošovej
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).
B/


schvaľuje

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).

Prítomných:

9

„Za”

9
26

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 105/9 zo dňa 30.10.2019
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 na odkúpenie pozemku Ervina Urbanová, Rudolf Urban, Ervin Urban.
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).
B/


schvaľuje

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
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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).
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 106/9 zo dňa 30.10.2019
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

zámer ţiadosti na odkúpenie pozemku Mgr. Magdalény Korcsekovej, v ktorej ţiada OZ o
odpredaj pozemku podľa vypracovaného geometrického plánu č. 34691588-42/2014:
diel č. 1 – 56 m2
diel č. 4 – 47 m2 a
diel č. 7 – 50 m2 z parcely registra „E“ č. 538/25
Spolu 153 m2.

B/


schvaľuje

zámer na prevod majetku na odkúpenie pozemku Mgr. Magdalény Korcsekovej, v ktorej
ţiada OZ o odpredaj pozemku podľa vypracovaného geometrického plánu č. 3469158842/2014:
diel č. 1 – 56 m2
diel č. 4 – 47 m2 a
diel č. 7 – 50 m2 z parcely registra „E“ č. 538/25
Spolu 153 m2.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 107/9 zo dňa 30.10.2019
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 na odkúpenie pozemkov Istvána Nagy Csomora, v ktorej ţiada OZ o odpredaj
a zámenu pozemkov podľa vypracovaného geometrického plánu č. 34691588-139/2015.
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. 34691588-139/2015 zo dňa 16.09.2019, ktorý vypracoval
GEOPARD – Ing. Alexander Lebocz, Strekov 1250, úradne overený Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor, dňa 11.10.2019
z parcely registra „C“ č.551 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č.2 o výmere 241 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 552/1

-

diel č.3 o výmere 31 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 552/4

-

diel č. 4 o výmere 13 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 552/5 a

z parcely registra „C“ č.773/1 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 12 o výmere 6 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 552/1

z parcely registra „C“ č.552/1 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 9 o výmere 26 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 773/1

spolu 265 m2 v prospech Kupujúceho:
István Nagy Csomor, rod. Nagy Csomor, nar. 16.12.1966, trvale bytom Veľké Ludince č.208
za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 450,50 euro (slovom: štyristopäťdesiat eur 50 centov).
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Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 108/9 zo dňa 30.10.2019
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

Ţiadosti o pridelenie obecného bytu:
3. Anikó Leboczová
4. László Baka – vzdal sa žiadosti dňa 25.10.2019

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 109/9 zo dňa 30.10.2019
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

správu o zbernom dvore.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 110/9 zo dňa 30.10.2019
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

správu 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 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 111/9 zo dňa 30.10.2019
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 usporiadaní podujatia Dňa dôchodcov.
 schvaľuje
usporiadanie podujatia Dňa dôchodcov dňa 30. novembra 2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 112/9 zo dňa 30.10.2019
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
informácie o usporiadaní Vianočného trhu.
B/
 schvaľuje
usporiadanie Vianočného trhu dňa 21. decembra 2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 113/9 zo dňa 30.10.2019
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
plán kultúrnych akcií na rok 2020.
Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019

36

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 114/9 zo dňa 30.10.2019
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
ţiadosť Špeciálnej kynologickej záchrannej sluţby Nýrovce o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce na rok 2020.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 115/9 zo dňa 30.10.2019
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
ţiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých – ZO Veľké Ludince o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 116/9 zo dňa 30.10.2019
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
ţiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
na rok 2020.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 30. októbra 2019
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