ZÁPISNICA
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 15. decembra 2020 o 18,00 hodine ONLINE
z dôvodu pandémie Covid-19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otvorenie
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Bc. Zita Cseri - starostka obce, ktorá
privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že z počtu 9 sú prítomní 9 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnení: --Zapisovateľ/-ka:

Mária Mikeš Kasmán
2. 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 dňa ..........
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 233/20 zo dňa 15.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2020 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Návrh VZN 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku za KO a DSO
1

4. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 02/2020 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Veľké Ludince na rok 2021
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2020, o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Ludince
6. Rôzne
7. Záver
B/
 schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Návrh VZN 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku za KO a DSO
4. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 02/2020 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Veľké Ludince na rok 2021
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2020, o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Ludince
6. Rôzne
7. Záver
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

3. Návrh VZN 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku za KO a DSO
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o návrhu všeobecné záväzného nariadenia č. 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
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Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže
ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Miestny poplatok ukladá mesto alebo obec
(správca dane) a je príjmom jeho rozpočtu.
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
Komunálne odpady sú:
 odpady z domácnosti vznikajúce na území obce,
 odpady z nehnuteľností slúžiace fyzickým osobám na rekreáciu (záhrady, chaty,
chalupy),
 odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane
parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych združení.
Drobný stavebný odpad - odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok.
Čo nepodlieha plateniu poplatku?
Do poplatku obec nemôže zahrnúť náklady na nakladanie triedeného zberu, t. j. s
nasledovnými odpadmi:
 elektroodpad, použité batérie a akumulátory
 odpad z obalov a neobalových výrobkov - papier, plasty, sklo, kovy
Kto je povinný platiť poplatok?
Poplatníkom (osobou, ktorá je povinná platiť poplatok) je:
Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie
užívať alebo užíva nehnuteľnosť.
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako
podnikanie nachádzajúcu sa na území obce.
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 234/20 zo dňa 15.12.2020
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

návrh všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou od 1. januára 2021.
B/
 schvaľuje
všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou od 1. januára 2021.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

4.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 02/2020 o určení výšky dotácie

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Veľké Ludince na rok 2021
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Veľké Ludince na rok 2021.
Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na
mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní za zamestnancov,
ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces a za zamestnancov, ktorí zabezpečujú
prevádzku materskej školy a školského zariadenia – školský klub detí, školská jedáleň.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 235/20 zo dňa 15.12.2020
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE č. 02/2020 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Veľké Ludince na rok 2021.
B/


schvaľuje

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 02/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Veľké Ludince na rok 2021 s účinnosťou od 1. januára 2021.
Príloha č. 1 k VZN 2/2020
Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských

zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ludince
Kategória škôl a školských zariadení

Počet žiakov

Dotácia na mzdy

Dotácia na mzdy

k 15.9.2020

a prevádzku na

a prevádzku spolu na

žiaka

rok 2021

Materská škola

26

3 269,23 EUR

85 000,-- EUR

Školský klub detí

68

676,47 EUR

46 000,--EUR

Zariadenie školského stravovania

115

160,-- EUR

18 400,-- EUR

Kategória škôl a školských zariadení

Počet

Dotácia na mzdy

Dotácia na mzdy

stravníkov 15

a prevádzku na

a prevádzku spolu na

.9.2019

stravníka

rok 2020

175

148,-- EUR

25 900,-- EUR

Zariadenie školského stravovania
SPOLU

175 300,-- EUR

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
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5.

Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2020, o podmienkach

poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Ludince
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva informácie o
podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Ludince.
Obec Veľké Ludince má snahu poskytovať svojim občanom čo najlepšie a najkvalitnejšie
služby a pomoc v sociálnej oblasti. Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre
ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Štát prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie
občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivých sociálnych pomeroch.
Prehlbujú sa nevyhovujúce sociálne podmienky niektorých skupín spoločnosti a do kategórie
znevýhodnených občanov sa dostáva čoraz viac ľudí. So sociálnou situáciou niektorých
skupín spoločnosti sa musí predovšetkým vyrovnať samospráva.
Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť. Úlohou je
identifikovať sociálne problémy a potreby, zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na
prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú
vybavenosť. Jednotlivé strany musia o svojich potrebách a záujmoch diskutovať, informovať
sa o možných zdrojoch ich naplnenia, spolupracovať a spoločne hľadať kompromisné
riešenia. Pri komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby a možnosti
poskytovateľov služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na napĺňanie potrieb.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 236/20 zo dňa 15.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2020, o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Ludince.
B/


schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2020, o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Ludince.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
6. Rôzne
7. Záver

Nakoľko bol program dnešného rokovania Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
vyčerpaný a nebolo viac pripomienok ani návrhov, starostka obce Bc. Zita Cseri poďakovala
prítomným poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončila.
Termín ďalšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
.....................

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľ/-ka:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

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

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach konaného
dňa 15. decembra 2020 o 18,00 hodine ONLINE z dôvodu pandémie Covid-19

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 233/20 zo dňa 15.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2020 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Návrh VZN 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku za KO a DSO
4. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 02/2020 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Veľké Ludince na rok 2021
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2020, o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Ludince
6. Rôzne
7. Záver
B/
 Schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Návrh VZN 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku za KO a DSO
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4. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 02/2020 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Veľké Ludince na rok 2021
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2020, o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Ludince
6. Rôzne
7. 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 15. decembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 234/20 zo dňa 15.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

návrh všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou od 1. januára 2021.
B/
 schvaľuje
všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou od 1. januára 2021.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. decembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 235/20 zo dňa 15.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE č. 02/2020 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Veľké Ludince na rok 2021.
B/


schvaľuje

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 02/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Veľké Ludince na rok 2021 s účinnosťou od 1. januára 2021.
Príloha č. 1 k VZN 2/2020
Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských

zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ludince
Kategória škôl a školských zariadení

Počet žiakov

Dotácia na mzdy

Dotácia na mzdy

k 15.9.2020

a prevádzku na

a prevádzku spolu na

žiaka

rok 2021

Materská škola

26

3 269,23 EUR

85 000,-- EUR

Školský klub detí

68

676,47 EUR

46 000,--EUR

Zariadenie školského stravovania

115

160,-- EUR

18 400,-- EUR

Kategória škôl a školských zariadení

Počet

Dotácia na mzdy

Dotácia na mzdy

stravníkov 15

a prevádzku na

a prevádzku spolu na

.9.2019

stravníka

rok 2020

175

148,-- EUR

25 900,-- EUR

Zariadenie školského stravovania
SPOLU

175 300,-- EUR
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. decembra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 236/20 zo dňa 15.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2020, o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Ludince.
B/


schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2020, o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 15. decembra 2020
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