ZÁPISNICA
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 13. decembra 2018 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, že 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: --Alžbeta Morvaiová prišla na zasadnutie OZ po schvaľovaní programu rokovania obecného
zastupiteľstva.
Zapisovateľka: Mária Mikeš Kasmán
2. Voľba overovateľov zápisnice.
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: Vincent Kovács a István Nagy Csomor.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 12/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení
Rokovacieho poriadku obce Veľké Ludince


schvaľuje

overovateľov zápisnice v zložení: Vincent Kovács a István Nagy Csomor.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

6

„Zdržal sa”

2 – Kovács V., Nagy Csomor I.

„Proti”

0
1

3. Schválenie programu zasadnutia.
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva program
zasadnutia, 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.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

5.

Schválenie zloženia komisií obecného zastupiteľstva

6.

Žiadosti o dotáciu
- Rímskokatolícka cirkev
- Reformovaná cirkev
- Slovenský zväz telesne postihnutých
- TJ Družstevník
- Špeciálna kynologická záchranná služba
- Občianske združenie „Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku

7.

Schválenie platu starostky

8.

VZN 6/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Veľké Ludince

9.

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince

10.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu

11.

Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021

12.

Zmena rozpočtu za rok 2018

13.

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra

14.

Inventarizácia majetku

15.

Odkúpenie časti pozemku pod budovou šatne pri futbalovom ihrisku od
Rímskokatolíckej cirkvi – schválenie zámeru a prevodu

16.

Vymenúvanie členov školskej rady

17.

Výzva „Wifi pre teba“ – informácie a ponuka

18. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – na zlepšené formy
bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami
prestupného bývania
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19. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
20. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Tibor Klenko, schválenie prevodu
21. Rôzne
22. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 13/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení
Rokovacieho poriadku obce Veľké Ludince
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2018 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.

Schválenie zloženia komisií obecného zastupiteľstva

6.

Žiadosti o dotáciu

-

Rímskokatolícka cirkev

-

Reformovaná cirkev

-

Slovenský zväz telesne postihnutých

-

TJ Družstevník

-

Špeciálna kynologická záchranná služba

-

Občianske združenie „Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku

7. Schválenie platu starostky
8. VZN 6/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Veľké Ludince
9. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince
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10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu
11. Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021
12. Zmena rozpočtu za rok 2018
13. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
14. Inventarizácia majetku
15. Odkúpenie časti pozemku pod budovou šatne pri futbalovom ihrisku od Rímskokatolíckej
cirkvi – schválenie zámeru a prevodu
16. Vymenúvanie členov školskej rady
17. Výzva „Wifi pre teba“ – informácie a ponuka
18. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – na zlepšené formy
bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami
prestupného bývania
19. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
20. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Tibor Klenko, schválenie prevodu
21. Rôzne
22. Záver

B/
 Schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
1.

Otvorenie

2.

Voľba overovateľov zápisnice.

3.

Schválenie programu zasadnutia.

4.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

5.

Schválenie zloženia komisií obecného zastupiteľstva

6.

Žiadosti o dotáciu
- Rímskokatolícka cirkev
-

Reformovaná cirkev

-

Slovenský zväz telesne postihnutých

-

TJ Družstevník

-

Špeciálna kynologická záchranná služba

-

Občianske združenie „Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku

7. Schválenie platu starostky
8. VZN 6/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Veľké Ludince
4

9. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu
11. Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021
12. Zmena rozpočtu za rok 2018
13. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
14. Inventarizácia majetku
15. Odkúpenie časti pozemku pod budovou šatne pri futbalovom ihrisku od
Rímskokatolíckej cirkvi – schválenie zámeru a prevodu
16. Vymenúvanie členov školskej rady
17. Výzva „Wifi pre teba“ – informácie a ponuka
18. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – na zlepšené formy
bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami
prestupného bývania
19. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
20. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Tibor Klenko, schválenie prevodu
21. Rôzne
 Organizačný poriadok Obecného úradu Veľké Ludince
 Vymenovanie členov Krízového štábu obce Veľké Ludince
22. Záver
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 03.12.2018 predniesla
starostka obce – Bc. Zita Cseri a konštatovala, že všetky body uznesení sú splnené, resp. sú
v priebehu plnenia.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 14 /2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
03.12.2018.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
5. Schválenie zloženia komisií obecného zastupiteľstva

Starostka obce – Bc. Zita Cseri Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie
zloženie komisií. Členmi komisie sú poslanci obecného zastupiteľstva (OZ) a odborníci z
radov obyvateľov obce Veľké Ludince. Členmi mandátovej komisie sú iba poslanci obecného
zastupiteľstva. Členov komisie v minimálnom počte 3 volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
Funkčné obdobie členov komisie je totožné s funkčným obdobím obecného zastupiteľstva.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 15/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení
Rokovacieho poriadku obce Veľké Ludince

A/
 berie na vedomie

návrh na členov komisií nasledovne:
Komisia financií a hospodárenia s majetkom obce:
Predseda: Bc. Gabriela Koncserová
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Členovia: Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor, Ondrej Balázs
Komisia športu a kultúry:
Predseda: Peter Lebocz
Členovia: boli navrhnutí všetci poslanci obecného zastupiteľstva
Komisia verejného záujmu:
Predseda: Iveta Balázsová, Mgr.
Členovia: Bc. Gabriela Koncserová, Bc. Erika Gregorová
Sociálna komisia:
Predseda: Alžbeta Morvaiová
Členovia: Mgr. Ildikó Balogh, Gabriel Monc, ThDr. Eva Antalová
Komisia verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda: Juraj Balázs
Členovia: Zsolt Kurali, Peter Pásztor, Ondrej Balázs

B/
 schvaľuje
Členov komisií nasledovne:
Komisia financií a hospodárenia s majetkom obce:
Predseda: Bc. Gabriela Koncserová
Členovia: Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor, Ondrej Balázs
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Komisia športu a kultúry:
Predseda: Peter Lebocz
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Členovia: určenie členov komisie bolo odložené na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva!
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

0

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Komisia verejného záujmu:
Predseda: Iveta Balázsová, Mgr.
Členovia: Bc. Gabriela Koncserová, Bc. Erika Gregorová
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Sociálna komisia:
Predseda: Alžbeta Morvaiová
Členovia: Mgr. Ildikó Balogh, Gabriel Monc, ThDr. Eva Antalová
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1 – Monc G.

„Proti”

0

Komisia verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda: Juraj Balázs
Členovia: Zsolt Kurali, Peter Pásztor, Ondrej Balázs
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
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6. Žiadosti o dotáciu
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
žiadosti o dotácie z rozpočtu obce organizáciám na základe písomných žiadostí o priznanie
dotácie z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019. Obec v postavení subjektu verejnej
správy má právo poskytovať z rozpočtu obce dotácie. Dotácie sú finančné transfery, ktoré sa
poskytujú z verejných zdrojov. Túto právomoc poskytovania finančných transferov upravuje
a zakotvuje normatívny právny akt – zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon")
a Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Ludince č. 1/2012 o poskytovaní dotácií
z prostriedkov obce. V ustanovení § 7 ods. 4 zákon spomína, že obec môže subjektu (mimo
svojich založených organizácií, kde zákon povoľuje poskytovanie transferov v ustanovení § 7
ods. 2) poskytnúť dotáciu. Je potrebné spomenúť, že obec môže poskytnúť dotáciu nielen
subjektom, ktoré majú sídlo (v prípade právnických osôb, nadácií, občianskych združení
a podobne) alebo bydlisko (trvalý či prechodný pobyt fyzickej osoby) v danej obci. Zákon
povoľuje, aby dotácie mohli prijímať i subjekty a občania, ktorí nemajú pobyt alebo sídlo
v danej obci, ale musia spĺňať podmienku výkonu všeobecne prospešnej akcie alebo služieb
pre občanov danej obce.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 16/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince

A/


berie na vedomie

žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince č. 637
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019.
B/
 schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019 vo výške =3 000,-- eur pre
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince č. 637.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 17/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

Žiadosť Reformovanej kresť. cirkvi na Slovensku, Cirkevný zbor Veľké Ludince, 935 65
Veľké Ludince č. 212 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019.

B/


schvaľuje

Dotáciu z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019 vo výške =3 000,-- eur pre
Reformovanú kresť. cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Veľké Ludince, 935 65 Veľké
Ludince č. 212.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 18/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
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A/


berie na vedomie

Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké
Ludince na rok 2019.

B/


schvaľuje

Dotáciu z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019 vo výške =300,-- eur pre Slovenský
zväz telesne postihnutých 935 65 Veľké Ludince č. 717.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 19/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince

A/


berie na vedomie

Žiadosť Telovýchovnej jednoty Družstevník, 935 65 Veľké Ludince o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019.

B/


schvaľuje

Dotáciu z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019 vo výške =10 000,-- eur

pre

Telovýchovnú jednotu Družstevník, 935 65 Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
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Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 20/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

Žiadosť Špeciálnej kynologickej záchrannej služby, 935 67 Nýrovce o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019.
B/


schvaľuje

dotáciu z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019 vo výške =250,-- eur pre Špeciálnu
kynologickú záchrannú službu, 935 67 Nýrovce.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 21/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie
12

Žiadosť Občianskeho združenia „Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku Harmónia – Szlovákiai magyar zenei díj“ so sídlom Jarková 12, Nesvady o dotáciu z rozpočtu
obce Veľké Ludince na rok 2019.
B/


neschvaľuje

Žiadosť Občianskeho združenia „Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku Harmónia – Szlovákiai magyar zenei díj“ so sídlom Jarková 12, Nesvady o dotáciu z rozpočtu
obce Veľké Ludince na rok 2019.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
7. Schválenie platu starostky

Starostka obce – Bc. Zita Cseri odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce Veľké Ludince
Alžbete Trombitásovej, aby informovala poslancov o zmene platu starostky na základe zmeny
zákona s účinnosťou od 01.12.2018.
Plat starostu a jeho určenie
Starostovi patrí plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Za deň zloženia sľubu patrí plat aj
jeho predchodcovi, pretože v uvedený deň vykonával funkciu starostu až do zloženia sľubu
novozvoleného starostu. Plat starostu je určený v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a
násobku podľa počtu obyvateľov obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom podľa
počtu obyvateľov sa starostovia zaraďujú do deviatich platových skupín, ktoré sú spolu s
násobkami určené nasledovne:
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1.

do 500 obyvateľov

1,65-násobok

2. od 501

do 1 000 obyvateľov

1,83-násobok

3. od 1 001

do 3 000 obyvateľov

2,20-násobok

4. od 3 001

do 5 000 obyvateľov

2,41-násobok

5. od 5 001

do 10 000 obyvateľov

2,60-násobok

6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov

2,81-násobok

7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov

3,21-násobok

8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov

3,54-násobok

100 000 obyvateľov

3,98-násobok

9. nad

Takto zistený plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Spomínané štatistické údaje o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom
hospodárstve je možné nájsť na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky
(www.statistics.sk). Štatistické údaje o výške priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny
rok sú dostupné až s niekoľkomesačným oneskorením (v praxi obvykle v priebehu marca
nasledujúceho roka), avšak starostovi sa zvýšený plat prizná spätne s účinnosťou k 1. 1.
aktuálneho kalendárneho roka.
Starostovi obce s počtom obyvateľov ..... (k 31. 12. 2017) sa pre rok 2018 od 1. 12. 2018 plat
vypočíta nasledovne:
954 € (priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2017) x
2,20 (násobok pre obec s počtom obyvateľov od 1001 do 3 000) = 2099 € (pred zaokrúhlením
2098,80 €) + schválené navýšenie platu 35 % 735,-- eur (pred zaokrúhlením 734,65€)
Plat starostu by malo na ustanovujúcom zasadnutí (teda prvom po komunálnych voľbách)
určiť obecné zastupiteľstvo, ktoré ho môže zvýšiť až o 60 %. V prípade, ak obecné
zastupiteľstvo o plate starostu nerozhodne (neprijme uznesenie), patrí starostovi základný plat
podľa zákona (súčin priemernej mzdy a násobku podľa počtu obyvateľov).
Obecné zastupiteľstvo musí najneskôr 90 dní pred konaním komunálnych volieb určiť rozsah
výkonu funkcie starostu (úväzok), ktorý môže počas výkonu funkčného obdobia starostu na
návrh starostu zmeniť [§ 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení]. Ak starosta
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nevykonáva funkciu v celom rozsahu (typické je to pre malé obce, ktoré si nemôžu dovoliť
platiť starostu na plný úväzok), patrí mu plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu
vykonávanej funkcie, pričom tento plat nemôže byť nižší ako súčin základného platu, ktorý
by mu prislúchal pri výkone funkcie, a koeficientu 0,3 (§ 4 ods. 5 zákona č. 253/1994 Z. z.).
S ohľadom na niekoľko ročnú prax doterajšej starostky v územnej samospráve, s ohľadom na
jej dosiahnuté vzdelanie a s dôrazom na výsledky doterajšej práce, zhodnoteniu majetku obce,
hlavná kontrolórka navrhla a požiadala poslancov obecného zastupiteľstva, aby aj tieto
skutočnosti brali do úvahy pri určení platu starostky a to zvýšením základného platu v zmysle
§ 4 ods. 2 citovaného zákona. Ohodnotenie doterajšej práce starostky našej obce bol zo strany
občanov výsledok dôvery v komunálnych voľbách, a finančné ohodnotenie je v právomoci
obecného zastupiteľstva. Z uvedených skutočností hlavná kontrolórka navrhla základný plat
starostke navýšiť.
Na záver poslanci tajným hlasovaním schválili navýšenie platu starostky o 35 %, čo
predstavuje 735,-- eur s účinnosťou od 01.12.2018.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 22/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

plat starostky obce, v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 2 099,00 € mesačne s účinnosťou od
01.12.2018.
B/
 schvaľuje
starostke obce zvýšenie platu o 35 %, čo predstavuje =735,-- € s účinnosťou od 01.12.2018.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
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8. VZN 6/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Veľké Ludince
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
VZN 6/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Veľké Ludince.
Z hľadiska nesúladu pojmov prevádzkovateľ a zásobovateľ poslanec Nagy Csomor István
odporúčal znenie VZN konzultovať s právnikom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 23/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 schvaľuje
návrh VZN 6/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

9.

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince na rok 2019.
Financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní
Verejné ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia (v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC) sú
financované od 1. 1. 2005 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce a
VÚC. Neštátne ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná
cirkev, náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba sú financované
od 1. 1. 2007 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce a VÚC.
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Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí
a VÚC upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane
z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC určuje nariadenie vlády SR č.
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov.
Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických
osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Údaje o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských
zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce sa poskytujú podľa stavu
k 15. septembru začínajúceho školského roka prostredníctvom Centrálného registra(CR) cez
Rezortný informačný systém (RIS) www.crinfo.iedu.sk . Údaje poskytujú zriaďovatelia škôl
a školských zariadení v súčinnosti so školami a školskými zariadeniami v ich zriaďovateľskej
pôsobnosti, obce a v osobitnom prípade v oblasti stravovania okresný úrad v sídle kraja.
Originálne kompetencie obcí aj VÚC na úseku školstva sú definované v zákone č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zákone sú uvedené kompetencie a úlohy pre
obce (§ 6 ods. 12) a pre VÚC (§ 9 ods. 12) v oblasti financovania školstva. V tomto zákone je
uvedená aj povinnosť samosprávy prijať všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom určí výšku
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského
zariadenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 24/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince

A/


berie na vedomie

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince na rok 2019.
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 schvaľuje
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince na rok 2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu. Návrh rozpočtu obce vychádza z
doporučených východísk rozpočtu verejnej správy, z vývoja hospodárenia obce v roku 2018,
zo skutočností v predchádzajúcich sledovaných rokoch a z potrieb obce. Rozpočet obce sa v
zmysle § 10 ods. 7. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet obce Veľké Ludince na rok 2019 je po
jeho schválení obecným zastupiteľstvom záväzný, rozpočty obce Veľké Ludince na
nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné. V návrhu rozpočtu sa uvažuje s vyrovnanou
bilanciou príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií. Zverejnený návrh rozpočtu obce
Veľké Ludince na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 bol pred samotným
schvaľovaním prerokovávaný poslancami obecného zastupiteľstva obce Veľké Ludince.
Návrh rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019 bol spracovaný v hlavných položkách
funkčnej klasifikácie a v prípade bežného rozpočtu aj v jednotlivých položkách ekonomickej
klasifikácie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 25/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
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 berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu. (viď. v prílohe zápisnice)

11. Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021.
Rozpočet obce Veľké Ludince na rok 2019 je po jeho schválení obecným zastupiteľstvom
záväzný, rozpočty obce Veľké Ludince na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné. V
návrhu rozpočtu sa uvažuje s vyrovnanou, mierne prebytkovou bilanciou príjmov a výdavkov
vrátane finančných operácií. Návrh rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019 bol spracovaný
v hlavných položkách funkčnej klasifikácie a v prípade bežného rozpočtu aj v jednotlivých
položkách ekonomickej klasifikácie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 26/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince

A/
 berie na vedomie
Návrh viacročného rozpočtu Obce Veľké Ludince na roky 2020 – 2021.
B/


schvaľuje

Návrh rozpočtu Obce Veľké Ludince na rok 2019. (viď. V prílohe zápisnice)
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
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12. Zmena rozpočtu za rok 2018
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
zmenu rozpočtu za rok 2018.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 27/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2018. (viď. v prílohe zápisnice)
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
13. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ludince v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení na základe uznesenia zo dňa 13.12.2018
vyhlasuje
konkurz na pozíciu hlavného kontrolóra obce Veľké Ludince.
Pracovný úväzok:

20 %

Deň nástupu do práce: 1. 2. 2019
Predpoklady a podmienky na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:


kvalifikačné vzdelanie – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie



písomná prihláška, ktorá musí obsahovať:



meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje



profesijný životopis, s dôrazom na prax v oblasti náplne práce hlavného kontrolóra
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informácie o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstva
v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť



výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace



úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní



súhlas so zverejnením osobných údajov podľa 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
obce Veľké Ludince na rokovaní obecného zastupiteľstva Veľké Ludince.
Termín doručenia prihlášok je do 08.01. 2019 do 16,00 hod. na adresu:
Obec Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince 136,
v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HK – NEOTVÁRAŤ!“

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia zriadená obecným
zastupiteľstvom obce Veľké Ludince. Otváranie obálok sa uskutoční 22. januára
2019 o 17,00 hod. na obecnom úrade.
Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude pozvaný na zasadnutie
zastupiteľstva dňa 22. januára 2019 o 17,00 hod. a bude mať právo vystúpiť na tomto
rokovaní zastupiteľstva v časovom rozsahu 5 minút v poradí, v akom boli doručené ich
prihlášky na obecný úrad.

Vo Veľkých Ludinciach, 14.12.2018
Bc. Zita Cseri
Starostka obce Veľké Ludince

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 28/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
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 schvaľuje
vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľké Ludince.
(viď. v prílohe zápisnice)
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
9
„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
14. Inventarizácia majetku

Inventarizácia majetku a záväzkov sa vykonáva na základe príkazu starostu obce v súlade
so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventarizácia
peňažných prostriedkov v hotovosti sa vykonáva štyrikrát za kalendárny rok (1x za štvrťrok).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 29/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 berie na vedomie
inventúru – dokladovú na základe §29 zákona o účtovníctve.
 schvaľuje
inventúru – dokladovú na základe §29 zákona o účtovníctve, ktorú vykonávajú členovia
finančnej komisie.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
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15. Odkúpenie časti pozemku pod budovou šatne pri futbalovom ihrisku
od Rímskokatolíckej cirkvi – schválenie zámeru a prevodu
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
odkúpenie časti pozemku pod budovou šatne pri futbalovom ihrisku od Rímskokatolíckej
cirkvi – schválenie zámeru a prevodu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 30/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 schvaľuje
zámer na odkúpenie časti pozemku podľa vypracovaného geometrického plánu č. 34691458846/2018, ktorý vypracoval Ing. Alexander Lebocz - GEOPARD nasledovne:
z parcely registra „E“ KN č, 487 vedenej na Okresnom úrade Levice, katastrálny odbor, obec
a katastrálne územie Veľké Ludince, zapísané na liste vlastníctva číslo 2735 ako orná pôda, sa
odčlení diel č. 1 vo výmere 21 m2 a diel č. 2 vo výmere 38 m2, spolu 59 m2.
 schvaľuje
Odkúpenie časti pozemku podľa vypracovaného geometrického plánu č. 346914588-46/2018,
ktorý vypracoval Ing. Alexander Lebocz - GEOPARD nasledovne:
z parcely registra „E“ KN č, 487 vedenej na Okresnom úrade Levice, katastrálny odbor, obec
a katastrálne územie Veľké Ludince, zapísané na liste vlastníctva číslo 2735 ako orná pôda, sa
odčlení diel č. 1 vo výmere 21 m2 a diel č. 2 vo výmere 38 m2, spolu 59 m2.
Vlastníkom uvedených nehnuteľností je:
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra.
Dohodnutá kúpna cena je vo výške 100,30 €, slovom: sto eur tridsať centov.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
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16. Vymenovanie členov školskej rady
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov
v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k
činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a
samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy
je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy. Funkčné obdobie orgánu sú štyri
roky. Zloženie rady školy v základných školách, v špeciálnych základných školách, v
materských školách, v špeciálnych materských školách, v základných umeleckých školách, v
školských internátoch a v centrách voľného času:


dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými
zamestnancami školy alebo školského zariadenia,



jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými
zamestnancami školy alebo školského zariadenia,



štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského
zariadenia a



štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 31/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

návrh za členov školskej rady:
Vincent Kovács, Alžbeta Morvaiová, Gabriel Monc

B/
 schvaľuje
členov školskej rady:
Vincent Kovács, Alžbeta Morvaiová, Gabriel Monc
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdržal sa”

1 – Kovács V.

„Proti”

0
17. Výzva „Wifi pre teba“ – informácie a ponuka

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
výzvu „Wifi pre teba“. Vince Kovács oboznámil poslancov s projektom a predniesol
konkrétne informácie o projekte. Vytvorenie 10 bodov na verejných priestranstvách v obci.
Náklady

za

vypracovanie

projektu

750,--

eur

+

maximálna

výška

celkového

spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov vlastné
náklady 750,-- eur.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 32/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
informáciu o výzvy „WIFI pre teba”
B/
 schvaľuje
zapojenie do projektu „WIFI pre teba” .

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1 – Koncserová G.

„Proti”

0
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18. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – na zlepšené formy
bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami
prestupného bývania
Poslanci obecného zastupiteľstva sa nezhodli na spoločnom názore o projekte, týmto sa
schvaľovanie odložilo na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 22.
januára 2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 33/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 berie na vedomie
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – na zlepšené formy bývania
pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného
bývania.
 odkladá prerokovanie
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – na zlepšené formy bývania
pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného
bývania na zasadnutie OZ dňa 22.1.2019
19. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva:
27.02.2019

o 17:00 hod. (streda)

24.04.2019

o 17:00 hod. (streda)

12.06.2019

o 17:00 hod. (streda)

28.08.2019

o 17:00 hod. (streda)

30.10.2019

o 17:00 hod. (streda)

27.11.2019

o 17:00 hod. (streda)

.. 12.2019

Určí sa na novembrovom zasadnutí!!!
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"V odôvodnených prípadoch je zmena termínu a času vyhradená.“

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 34/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

harmonogram zasadnutí OZ na rok 2019 nasledovne:
27.02.2019

o 17:00 hod. (streda)

24.04.2019

o 17:00 hod. (streda)

12.06.2019

o 17:00 hod. (streda)

28.08.2019

o 17:00 hod. (streda)

30.10.2019

o 17:00 hod. (streda)

27.11.2019

o 17:00 hod. (streda)

.. 12.2019

Určí sa na novembrovom zasadnutí!!!

B/
 schvaľuje
termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 nasledovne:
27.02.2019

o 17:00 hod. (streda)

24.04.2019

o 17:00 hod. (streda)

12.06.2019

o 17:00 hod. (streda)

28.08.2019

o 17:00 hod. (streda)

30.10.2019

o 17:00 hod. (streda)

27.11.2019

o 17:00 hod. (streda)

.. 12.2019

Určí sa na novembrovom zasadnutí!!!

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
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20. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Tibor Klenko, schválenie prevodu
Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov o žiadosti o odpredaj pozemku – Tibor
Klenko – na predchádzajúcom zasadnutí bol schválený zámer na prevod.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 35/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 schvaľuje
prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 až 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:
z parcely č. 538/25 reg. „E“ KN sa odčlení diel č. 2 o výmere 3m2 a diel č. 6 o výmere
121m2, spolu 124 m2. v prospech Kupujúceho:
Tibor Klenko, nar.18.04.1967, trvale bytom 943 54 Svodín, Horná Mlýnska 549 za kúpnu
cenu (1,70 €/m2) čo spolu predstavuje 205,70 euro (slovom: dvestopäť eur 70 centov).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod len v tom prípade, keď žiadateľ Tibor Klenko,
nar.18.04.1967, trvale bytom 943 54 Svodín, Horná Mlýnska 549

preukáže vlastníctvo

nehnuteľnosti.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
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21. Rôzne
*Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom organizačný poriadok Obecného úradu
Veľké Ludince.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 36/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 berie na vedomie
organizačný poriadok Obecného úradu Veľké Ludince.

*Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom vymenovanie členov krízového štábu
obce Veľké Ludince.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 37/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 berie na vedomie
vymenovanie členov krízového štábu obce Veľké Ludince, ktorí zabezpečujú záchranné
práce. Členovia: Bc. Zita Cseri, ThDr. Eva Antalová, Bc. Erzsébet Molnár, Juraj Balázs,
Gabriel Monc, Peter Lebocz, István Nagy Csomor, Vincent Kovács, Bc. Gabriela
Koncserová, Mgr. Iveta Balázsová
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22. 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.

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

Vincent Kovács

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

István Nagy Csomor

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 13. decembra 2018 konaného v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 12/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení
Rokovacieho poriadku obce Veľké Ludince


schvaľuje

overovateľov zápisnice v zložení: Vincent Kovács a István Nagy Csomor.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

6

„Zdržal sa”

2 – Kovács V., Nagy Csomor I.

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 13/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení
Rokovacieho poriadku obce Veľké Ludince
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2018 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. Schválenie zloženia komisií obecného zastupiteľstva
6. Žiadosti o dotáciu
-

Rímskokatolícka cirkev

-

Reformovaná cirkev

-

Slovenský zväz telesne postihnutých

-

TJ Družstevník

-

Špeciálna kynologická záchranná služba

-

Občianske združenie „Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku
7. Schválenie platu starostky
8. VZN 6/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Veľké Ludince
9. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu
11. Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021
12. Zmena rozpočtu za rok 2018
13. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
14. Inventarizácia majetku
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15. Odkúpenie časti pozemku pod budovou šatne pri futbalovom ihrisku od
Rímskokatolíckej cirkvi – schválenie zámeru a prevodu
16. Vymenúvanie členov školskej rady
17. Výzva „Wifi pre teba“ – informácie a ponuka
18. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – na zlepšené formy
bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami
prestupného bývania
19. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
20. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Tibor Klenko, schválenie prevodu
21. Rôzne
22. 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. Schválenie zloženia komisií obecného zastupiteľstva
6. Žiadosti o dotáciu
-

Rímskokatolícka cirkev

-

Reformovaná cirkev

-

Slovenský zväz telesne postihnutých

-

TJ Družstevník

-

Špeciálna kynologická záchranná služba

-

Občianske združenie „Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku
7. Schválenie platu starostky
8. VZN 6/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Veľké Ludince
9. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu
11. Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021
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12. Zmena rozpočtu za rok 2018
13. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
14. Inventarizácia majetku
15. Odkúpenie časti pozemku pod budovou šatne pri futbalovom ihrisku od
Rímskokatolíckej cirkvi – schválenie zámeru a prevodu
16. Vymenúvanie členov školskej rady
17. Výzva „Wifi pre teba“ – informácie a ponuka
18. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – na zlepšené formy
bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami
prestupného bývania
19. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
20. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Tibor Klenko, schválenie prevodu
21. Rôzne
22. Záver
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 14 /2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
03.12.2018.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 15/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení
Rokovacieho poriadku obce Veľké Ludince

A/
 berie na vedomie

návrh na členov komisií nasledovne:
Komisia financií a hospodárenia s majetkom obce:
Predseda: Bc. Gabriela Koncserová
Členovia: Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor, Ondrej Balázs
Komisia športu a kultúry:
Predseda: Peter Lebocz
Členovia: boli navrhnutí všetci poslanci obecného zastupiteľstva
Komisia verejného záujmu:
Predseda: Iveta Balázsová, Mgr.
Členovia: Bc. Gabriela Koncserová, Bc. Erika Gregorová
Sociálna komisia:
Predseda: Alžbeta Morvaiová
Členovia: Mgr. Ildikó Balogh, Gabriel Monc, ThDr. Eva Antalová
Komisia verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda: Juraj Balázs
Členovia: Zsolt Kurali, Peter Pásztor, Ondrej Balázs

B/
 schvaľuje
Členov komisií nasledovne:

36

Komisia financií a hospodárenia s majetkom obce:
Predseda: Bc. Gabriela Koncserová
Členovia: Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor, Ondrej Balázs
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Komisia športu a kultúry:
Predseda: Peter Lebocz
Členovia: určenie členov komisie bolo odložené na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva!
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

0

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Komisia verejného záujmu:
Predseda: Iveta Balázsová, Mgr.
Členovia: Bc. Gabriela Koncserová, Bc. Erika Gregorová
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Sociálna komisia:
Predseda: Alžbeta Morvaiová
Členovia: Mgr. Ildikó Balogh, Gabriel Monc, ThDr. Eva Antalová
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8
37

„Zdržal sa”

1 – Monc G.

„Proti”

0

Komisia verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda: Juraj Balázs
Členovia: Zsolt Kurali, Peter Pásztor, Ondrej Balázs
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 16/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince č. 637
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019.
B/
 schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019 vo výške =3 000,-- eur pre
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince č. 637.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 17/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

Žiadosť Reformovanej kresť. cirkvi na Slovensku, Cirkevný zbor Veľké Ludince, 935 65
Veľké Ludince č. 212 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019.

B/


schvaľuje

Dotáciu z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019 vo výške =3 000,-- eur pre
Reformovanú kresť. cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Veľké Ludince, 935 65 Veľké
Ludince č. 212.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 18/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké
Ludince na rok 2019.

B/


schvaľuje

Dotáciu z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019 vo výške =300,-- eur pre Slovenský
zväz telesne postihnutých 935 65 Veľké Ludince č. 717.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 19/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince

A/


berie na vedomie

Žiadosť Telovýchovnej jednoty Družstevník, 935 65 Veľké Ludince o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019.
B/


schvaľuje

Dotáciu z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019 vo výške =10 000,-- eur

pre

Telovýchovnú jednotu Družstevník, 935 65 Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 20/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

Žiadosť Špeciálnej kynologickej záchrannej služby, 935 67 Nýrovce o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019.
B/


schvaľuje

dotáciu z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2019 vo výške =250,-- eur pre Špeciálnu
kynologickú záchrannú službu, 935 67 Nýrovce.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 21/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

Žiadosť Občianskeho združenia „Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku Harmónia – Szlovákiai magyar zenei díj“ so sídlom Jarková 12, Nesvady o dotáciu z rozpočtu
obce Veľké Ludince na rok 2019.
B/


neschvaľuje

Žiadosť Občianskeho združenia „Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku Harmónia – Szlovákiai magyar zenei díj“ so sídlom Jarková 12, Nesvady o dotáciu z rozpočtu
obce Veľké Ludince na rok 2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 22/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

plat starostky obce, v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 2 099,00 € mesačne s účinnosťou od
01.12.2018.
B/
 schvaľuje
starostke obce zvýšenie platu o 35 %, čo predstavuje =735,-- € s účinnosťou od 01.12.2018.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018

45

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 23/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 schvaľuje
návrh VZN 6/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 24/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince na rok 2019.
 schvaľuje
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince na rok 2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 25/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu. (viď. V prílohe zápisnice)

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 26/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
Návrh viacročného rozpočtu Obce Veľké Ludince na roky 2020 – 2021.
B/


schvaľuje

Návrh rozpočtu Obce Veľké Ludince na rok 2019. (viď. V prílohe zápisnice)
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
48

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 27/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2018. (viď. v prílohe zápisnice)
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 28/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 schvaľuje
vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľké Ludince.
(viď. v prílohe zápisnice)
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
9
„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
49

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 29/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 berie na vedomie
inventúru – dokladovú na základe §29 zákona o účtovníctve.
 schvaľuje
inventúru – dokladovú na základe §29 zákona o účtovníctve, ktorú vykonávajú členovia
finančnej komisie.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
9
„Za”
9
„Zdržal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 30/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 schvaľuje
zámer na odkúpenie časti pozemku podľa vypracovaného geometrického plánu č. 34691458846/2018, ktorý vypracoval Ing. Alexander Lebocz - GEOPARD nasledovne:
z parcely registra „E“ KN č, 487 vedenej na Okresnom úrade Levice, katastrálny odbor, obec
a katastrálne územie Veľké Ludince, zapísané na liste vlastníctva číslo 2735 ako orná pôda, sa
odčlení diel č. 1 vo výmere 21 m2 a diel č. 2 vo výmere 38 m2, spolu 59 m2.
 schvaľuje
Odkúpenie časti pozemku podľa vypracovaného geometrického plánu č. 346914588-46/2018,
ktorý vypracoval Ing. Alexander Lebocz - GEOPARD nasledovne:
z parcely registra „E“ KN č, 487 vedenej na Okresnom úrade Levice, katastrálny odbor, obec
a katastrálne územie Veľké Ludince, zapísané na liste vlastníctva číslo 2735 ako orná pôda, sa
odčlení diel č. 1 vo výmere 21 m2 a diel č. 2 vo výmere 38 m2, spolu 59 m2.
Vlastníkom uvedených nehnuteľností je:
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra.
Dohodnutá kúpna cena je vo výške 100,30 €, slovom: sto eur tridsať centov.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 31/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

návrh za členov školskej rady:
Vincent Kovács, Alžbeta Morvaiová, Gabriel Monc

B/
 schvaľuje
členov školskej rady:
Vincent Kovács, Alžbeta Morvaiová, Gabriel Monc.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdržal sa”

1 – Kovács V.

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018

52

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 32/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
informáciu o výzvy „WIFI pre teba”

B/
 schvaľuje
zapojenie do projektu „WIFI pre teba” .

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1 – Koncserová G.

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 33/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 berie na vedomie
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – na zlepšené formy bývania
pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného
bývania.
 odkladá prerokovanie
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – na zlepšené formy bývania
pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného
bývania na zasadnutie OZ dňa 22.1.2019

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 34/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

harmonogram zasadnutí OZ na rok 2019 nasledovne:
27.02.2019

o 17:00 hod. (streda)

24.04.2019

o 17:00 hod. (streda)

12.06.2019

o 17:00 hod. (streda)

28.08.2019

o 17:00 hod. (streda)

30.10.2019

o 17:00 hod. (streda)

27.11.2019

o 17:00 hod. (streda)

.. 12.2019

Určí sa na novembrovom zasadnutí!!!

B/
 schvaľuje
termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 nasledovne:
27.02.2019

o 17:00 hod. (streda)

24.04.2019

o 17:00 hod. (streda)

12.06.2019

o 17:00 hod. (streda)

28.08.2019

o 17:00 hod. (streda)

30.10.2019

o 17:00 hod. (streda)

27.11.2019

o 17:00 hod. (streda)

.. 12.2019

Určí sa na novembrovom zasadnutí!!!

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 35/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 schvaľuje
prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 až 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:
z parcely č. 538/25 reg. „E“ KN sa odčlení diel č. 2 o výmere 3m2 a diel č. 6 o výmere
121m2, spolu 124 m2. v prospech Kupujúceho:
Tibor Klenko, nar.18.04.1967, trvale bytom 943 54 Svodín, Horná Mlýnska 549 za kúpnu
cenu (1,70 €/m2) čo spolu predstavuje 205,70 euro (slovom: dvestopäť eur 70 centov).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod len v tom prípade, keď žiadateľ Tibor
Klenko, nar.18.04.1967, trvale bytom 943 54 Svodín, Horná Mlýnska 549

preukáže

vlastníctvo nehnuteľnosti.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 36/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 berie na vedomie
organizačný poriadok Obecného úradu Veľké Ludince.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 37/2 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 berie na vedomie
vymenovanie členov krízového štábu obce Veľké Ludince, ktorí zabezpečujú záchranné
práce. Členovia: Bc. Zita Cseri, ThDr. Eva Antalová, Bc. Erzsébet Molnár, Juraj Balázs,
Gabriel Monc, Peter Lebocz, István Nagy Csomor, Vincent Kovács, Bc. Gabriela
Koncserová, Mgr. Iveta Balázsová

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. decembra 2018
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