OBEC VEĽKÉ

LUDINCE

935 65 Veľké Ludince 136

ZÁPISNICA
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ludince konaného dňa
21. februára 2019 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 5 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnení: István Nagy Csomor, Vincent Kovács
Neskorší príchod nahlásili: Gabriel Monc , ThDr. Eva Antalová
Zapisovateľka: Bc. Erika Gregorová
2. Voľba overovateľov zápisnice.
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: Mgr. Iveta Balázsovú a Juraja Balázsa.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 49/4 zo dňa 21.02.2019
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


schvaľuje

overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Iveta Balázsová a Juraj Balázs.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

5

„Za”

3

„Zdržal sa”

2 (Mgr. Iveta Balázsová, Juraj Balázs)

„Proti”

0
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Od nasledujúceho bodu zasadnutia sa zúčastnil aj poslanec Gabriel Monc.
3. Schválenie programu zasadnutia.
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ 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. Správa hlavnej kontrolórky za II. polrok 2018
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Ludince
7. Zásady odmeňovania poslancov
8. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
9. Správa sociálnej komisie
10. Správa kultúrnej komisie
11. Štefan Garai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – schválenie prevodu
12. Žiadosť o pomoc – Terézia Pásztorová
13. Rôzne
14. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 50 /4 zo dňa 21.02.2019
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
Program zasadnutia OZ zo dňa 21.02.2019 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení

telefón: 036/7738121
e-mail: obec@velkeludince.sk

mobil: 0905 501 002
internet: www.velkeludince.sk

OBEC VEĽKÉ

LUDINCE

935 65 Veľké Ludince 136
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Správa hlavnej kontrolórky za II. polrok 2018
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Ludince
7. Zásady odmeňovania poslancov
8. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
9. Správa sociálnej komisie
10. Správa kultúrnej komisie
11. Štefan Garai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – schválenie prevodu
12. Žiadosť o pomoc – Terézia Pásztorová
13. Rôzne
14. 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. Správa hlavnej kontrolórky za II. polrok 2018
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Ludince
7. Zásady odmeňovania poslancov
8. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
9. Správa sociálnej komisie
10. Správa kultúrnej komisie
11. Štefan Garai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – schválenie prevodu
12. Žiadosť o pomoc – Terézia Pásztorová
13. Rôzne
14. Záver
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

6

„Za”

6

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ zo dňa 22.01.2019 predniesla starostka obce –
Bc. Zita Cseri a konštatovala, že všetky body uznesení sú splnené, resp. sú v priebehu plnenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 51/ 4 zo dňa 21.02.2019
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
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
22.01.2019.

5. Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2018, ktorú vypracovala hlavná kontrolórka obce Alžbeta
Trombitásová za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. S hlavnou kontrolórkou bol pracovný
pomer dohodnutý na dobu určitú, od 01.02.2013 do 31.01.2019.
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 je vypracovaná v súlade s § 18f, ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 52/4 zo dňa 21.02.2019
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
správu hlavnej kontrolórky za rok 2018.
Od ďalšieho bodu zasadnutia sa zúčastnila aj poslankyňa ThDr. Eva Antalová.
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Ludince
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ Zásady hospodárenia s majetkom
obce Veľké Ludince. Poslanci OZ navrhli tieto zmeny:
a) nadobúdanie hnuteľného majetku nad hodnotu 1 650 EUR podlieha schváleniu obecným
zastupiteľstvom (§4 ods. 2),
b) znížiť zostatkovú cenu v právomoci starostu obce na 0 EUR pri odpredaji hnuteľného
a nehnuteľného majetku (§5 ods.7),
c) o prenajímaní hnuteľného a nehnuteľného majetku ďalej rozhoduje len obecné
zastupiteľstvo (§6 ods. 3)
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 53/4 zo dňa 21.02.2019
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

Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Ludince.
B/
 schvaľuje
Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Ludince s navrhnutými zmenami
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

7

„Za”

4

„Zdržal sa”

0

„Proti”

3 (ThDr. Eva Antalová, Bc. Gabriela Koncserová, Gabriel Monc)

7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach. Poslanci OZ navrhli viaceré zmeny:
a) zvýšiť odmenu poslancovi a zástupcovi starostky obecného zastupiteľstva za účasť na
zasadnutiach,
b) zvýšiť odmenu predsedom a členom komisií za účasť na zasadnutiach komisií,
c) členovi komisie, ktorý je poslancom OZ, nepatrí odmena za účasť na zasadnutiach komisií,
d) poslancovi (sobášiacemu) a matrikárke obce Veľké Ludince patrí odmena za obrady.
K občianskym obradom zaraďujeme: sobáš a pohreb. Odmena poslancovi (sobášiacemu) sa
vypláca ročne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 54/4 zo dňa 21.02.2019
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

zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
B/


schvaľuje

spôsob vyplácania odmeny poslancovi OZ - poslancovi patrí odmena za každé zasadnutie
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

7

„Za”

4

„Zdržal sa”

0

„Proti”

3 (Juraj Balázs, Mgr. Iveta Balázsová, Peter Lebocz)
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C/


schvaľuje

zvýšenie odmeny poslancovi na 55,00 € za účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva za
každé zasadnutie (výšku odmeny vypočítali priemerom)
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

7

„Za”

7

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

D/
 schvaľuje
zvýšenie odmeny zástupcovi starostky na 100,00 € za účasť na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva za každé zasadnutie
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

7

„Za”

4

„Zdržal sa”

1 (ThDr. Eva Antalová)

„Proti”

2 (Peter Lebocz, Mgr. Iveta Balázsová)

E/
 schvaľuje
zvýšenie odmeny predsedom a členom komisií na 10,00 € za účasť na zasadnutiach komisií a
členovi komisie, ktorý je poslancom OZ, nepatrí odmena za účasť na zasadnutiach komisií
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

7

„Za”

7

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
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F/
 schvaľuje
odmenu vo výške 50,00 EUR poslancovi (sobášiacemu) a matrikárke obce Veľké Ludince za
obrady
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

7

„Za”

7

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
8. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.polrok 2019.

Hlavná kontrolórka obce Ildikó Leszkó v súlade s § 18f, ods. 1 písm. b,) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila plán činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2019.
Poslanci OZ dali za úlohu hlavnej kontrolórke vypracovať správu o čerpaní rozpočtu
jednotlivých projektov, ktorí sa uskutočnili v roku 2018. Projekty:
1. rekonštrukcia futbalového štadióna vo Veľkých Ludinciach,
2. rekonštrukcia materskej školy a
3. výdavky spojené s údržbou školského autobusu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 55/4 zo dňa 21.02.2019
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

plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019.

B/


schvaľuje

plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 a vypracovanie správy o čerpaní
rozpočtu.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

7

„Za”

7

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
9. Správa sociálnej komisie – návšteva u rodiny Harskej

Na predchádzajúcom OZ dňa 22.01.2019 poslanci odkladali prerokovanie žiadosti Adriany
Harskej o jednorazovú dávku. Sociálna komisia bola poverená na prešetrenie nároku na
priznanie dávky. Sociálna komisia predložila zápisnicu z návštevy u rodiny Harskej vo
Veľkých Ludinciach. Návšteva u rodiny Harskej bola vykonaná dňa 30.01.2019 o 13:00 hod.
*Starostka obce informovala poslancov OZ, že dňa 04.03.2019 bolo doručené oznámenie od
Okresnej prokuratúry Levice pod číslom 346/2019, spis 35/2019 – upozornenie prokurátora.
Dňa 03.08.2018 bola obci doručená žiadosť Adriány Harskej o poskytnutie jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi. OZ prerokovalo predmetnú žiadosť, pod číslom uznesenia 385/32
neschválilo ju. Okresná prokuratúra nás informovala, že obec musí ukončiť správne konanie
o žiadosti o priznanie dávky vydaním rozhodnutia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 56/4 zo dňa 21.02.2019
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 sociálnej komisie u rodiny Harskej a nutnosť vydania rozhodnutia o ukončení
správneho konania o žiadosti o priznanie dávky.
B/
 neschvaľuje
jednorazovú dávku sociálnej a hmotnej núdzi, nakoľko rodina Harská sa odsťahovala z obce,
aj na základe zápisnice z návštevy.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

7

„Za”

7

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
10. Správa kultúrnej komisie

Starostka obce predložila správu kultúrnej komisie o kultúrnych programoch v obci, ktoré sa
budú konať v roku 2019. Obecné slávnosti sa budú konať od 29.06.2019 do 30.06.2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 57/4 zo dňa 21.02.2019
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

správu kultúrnej komisie .
11. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov - Štefan Garai – schválenie prevodu
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 58/4 zo dňa 21.02.2019
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

žiadosť Štefana Garaiho, dátum narodenia 04.05.1958, trvale bytom Veľké Ludince č. 511
o odkúpenie obecných pozemkov, parcela č. 1633/41 o výmere 295 m2 a parcela č. 1633/55
o výmere 87 m2 v katastrálnom území Veľké Ludince.
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B/


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:
parcela č. 1633/41 o výmere 295 m2 a parcela č. 1633/55 o výmere 87 m2, spolu 382 m2
v prospech Kupujúceho:
Štefan Garai, dátum narodenia 04.05.1958, trvale bytom Veľké Ludince č. 511 za kúpnu cenu
(1,70 €/m2) 649,40 euro (slovom: šesťstoštyridsaťdaväť eur 40 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

7

„Za”

7

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
12. Žiadosť – Terézii Pásztorovej o jednorázovú pomoc

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
žiadosť Terézii Pásztorovej o jednorazovú dávku v hmotnej a sociálnej núdzi na základe
písomnej žiadosti.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 58/4 zo dňa 21.02.2019
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

Žiadosť Terézii Pásztorovej, trvale bytom Veľké Ludince č. 224, o návratný finančný
príspevok 800 eur.
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B/
 neschvaľuje
Žiadosť Terézii Pásztorovej, trvale bytom Veľké Ludince č. 224, o príspevok 800 eur,
z dôvodu, že obec nedáva návratný finančný príspevok (pôžičku).
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

7

„Za”

7

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
13. Rôzne

*Staroska obce Veľké Ludince informovala poslancov OZ, že do kultúrnej komisie pribudli
ďalšie 3 členovia – Anna Bereková, Ing. Klára Szalmová a Ferenc Harangozó.
*Staroska obce Veľké Ludince informovala poslancov OZ, že Anikó Leboczová, bytom
Veľké Ludince 264 podala žiadosť o prenájom dvojizbového bytu nad zdravotným
strediskom. Nakoľko byt je prenajatý, žiadosť je momentálne bezpredmetná. Keď sa byt
uvoľní, Anikó Leboczová bude v poradí prvá.
*Starostka obce informovala poslancov OZ o aktuálnom stave projektov: Zberný dvor
a Komunitné centrum, aj o rekonštrukcii futbalového štadióna.
*Poslanci OZ navrhli zlepšiť bezbariérový prístup do zdravotného strediska a opraviť aj
budovu - Zdravotné stredisko a parkovisko vedľa budovy.
*Starostka obce podala informáciu o rezbárskom tábore, ktorý sa každoročne uskutočňuje
v obci. S poslancami OZ sa zhodli na tom, aby sa zhotovili vstupné tabule do obce a úradnú
tabuľu.
*Starostka obce informovala poslancov OZ, že Okresný súd Levice, Kalvínske námestie 7
predvolal firmu Herb Pharma SK,s.r.o (žalovaný) na pojednávanie na deň 18.03.2019.
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*Bc. Zita Cseri podala informáciu poslancom OZ, že obec splatil komunálny úver v plnej
výške dňa 05.02.2019.
*Starostka obce informovala poslancov obce, že v decembri v roku 2018 bola vykonaná
demontáž eternitovej strešnej krytiny na parcelách č. 3746/2 a č. 3746/3 (budovy „MH“) vo
výške 2 889,00 EUR.
Obec prijala z predaja prebytočného hnuteľného majetku – strešnej konštrukcie budovy „MH“
na základe vystavených faktúr a príjmových pokladničných dokladov 1 500,00 EUR.

telefón: 036/7738121
e-mail: obec@velkeludince.sk

mobil: 0905 501 002
internet: www.velkeludince.sk

OBEC VEĽKÉ

LUDINCE

935 65 Veľké Ludince 136
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:
24. apríla 2019 o 17,00 hod.

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Bc. Erika Gregorová

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

Overovatelia:

Mgr. Iveta Balázsová

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

Juraj Balázs

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 21. februára 2019 konaného v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 49/4 zo dňa 21.02.2019
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


schvaľuje

overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Iveta Balázsová a Juraj Balázs.

Starostka obce
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 50 /4 zo dňa 21.02.2019
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
Program zasadnutia OZ zo dňa 21.02.2019 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
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4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Správa hlavnej kontrolórky za II. polrok 2018
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Ludince
7. Zásady odmeňovania poslancov
8. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
9. Správa sociálnej komisie
10. Správa kultúrnej komisie
11. Štefan Garai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – schválenie prevodu
12. Žiadosť o pomoc – Terézia Pásztorová
13. Rôzne
14. 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. Správa hlavnej kontrolórky za II. polrok 2018
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Ludince
7. Zásady odmeňovania poslancov
8. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
9. Správa sociálnej komisie
10. Správa kultúrnej komisie
11. Štefan Garai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – schválenie prevodu
12. Žiadosť o pomoc – Terézia Pásztorová
13. Rôzne
14. Záver

Starostka obce
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 51/ 4 zo dňa 21.02.2019
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
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
22.01.2019.

Starostka obce
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 52/4 zo dňa 21.02.2019
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
správu hlavnej kontrolórky za rok 2018.

Starostka obce
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 53/4 zo dňa 21.02.2019
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
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A/


berie na vedomie

Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Ludince.
B/
 schvaľuje
Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Ludince s navrhnutými zmenami.

Starostka obce
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 54/4 zo dňa 21.02.2019
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

zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
B/


schvaľuje

spôsob vyplácania odmeny poslancovi OZ - poslancovi patrí odmena za každé zasadnutie
C/


schvaľuje

zvýšenie odmeny poslancovi na 55,00 € za účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva za
každé zasadnutie (výšku odmeny vypočítali priemerom)
D/
 schvaľuje
zvýšenie odmeny zástupcovi starostky na 100,00 € za účasť na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva za každé zasadnutie
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E/
 schvaľuje
zvýšenie odmeny predsedom a členom komisií na 10,00 € za účasť na zasadnutiach komisií a
členovi komisie, ktorý je poslancom OZ, nepatrí odmena za účasť na zasadnutiach komisií
F/
 schvaľuje
odmenu vo výške 50,00 EUR poslancovi (sobášiacemu) a matrikárke obce Veľké Ludince za
obrady

Starostka obce
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 55/4 zo dňa 21.02.2019
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

plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019.
B/


schvaľuje

plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 a vypracovanie správy o čerpaní
rozpočtu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 56/4 zo dňa 21.02.2019
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
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správu sociálnej komisie u rodiny Harskej a nutnosť vydania rozhodnutia o ukončení
správneho konania o žiadosti o priznanie dávky.
B/
 neschvaľuje
jednorazovú dávku sociálnej a hmotnej núdzi, nakoľko rodina Harská sa odsťahovala z obce,
aj na základe zápisnice z návštevy.

Starostka obce
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 57/4 zo dňa 21.02.2019
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

správu kultúrnej komisie .

Starostka obce
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 58/4 zo dňa 21.02.2019
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

žiadosť Štefana Garaiho, dátum narodenia 04.05.1958, trvale bytom Veľké Ludince č. 511
o odkúpenie obecných pozemkov, parcela č. 1633/41 o výmere 295 m2 a parcela č. 1633/55
o výmere 87 m2 v katastrálnom území Veľké Ludince.
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B/


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:
parcela č. 1633/41 o výmere 295 m2 a parcela č. 1633/55 o výmere 87 m2, spolu 382 m2
v prospech Kupujúceho:
Štefan Garai, dátum narodenia 04.05.1958, trvale bytom Veľké Ludince č. 511 za kúpnu cenu
(1,70 €/m2) 649,40 euro (slovom: šesťstoštyridsaťdaväť eur 40 centov).

Starostka obce
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 58/4 zo dňa 21.02.2019
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

Žiadosť Terézii Pásztorovej, trvale bytom Veľké Ludince č. 224, o návratný finančný
príspevok 800 eur.
B/
 neschvaľuje
Žiadosť Terézii Pásztorovej, trvale bytom Veľké Ludince č. 224, o príspevok 800 eur,
z dôvodu, že obec nedáva návratný finančný príspevok (pôžičku).

Starostka obce
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 21. februára 2019
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