ZÁPISNICA
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 28. októbra 2020 o 18,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otvorenie
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Bc. Zita Cseri - starostka obce, ktorá
privítala všetkých prítomných. Konštatovala, ţe z počtu 9 sú prítomní 8 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnení: István Nagy Csomor z dôvodu práceneschopnosti.
Zapisovateľ/-ka:

Mária Mikeš Kasmán
2. Voľba overovateľov zápisnice

Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: ThDr. Evu Antalovú a Petra Lebocza.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 222/19 zo dňa 28.10.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. ThDr. Eva Antalová
2. Peter Lebocz

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

6

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- ThDr. Eva Antalová, Peter Lebocz
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3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva program
zasadnutia, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení dňa 23.10.2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 223/19 zo dňa 28.10.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 23.10.2020 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh
záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2019
6. Návrh VZN 1/2020 o určení náleţitosti miestneho poplatku za KO a DSO
7. Návrh VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce
Veľké Ludince
8. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – schválenie prevodu - Ármayová Ţofia
9. Schválenie opravy strechy kultúrneho domu
10. Schválenie opravy garáţovej brány pri obecnom úrade
11. Ţiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času
12. Rôzne
13. Záver
B/
 Schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
Program:
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1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh
záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2019
6. Návrh VZN 1/2020 o určení náleţitosti miestneho poplatku za KO a DSO
7. Návrh VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce
Veľké Ludince
8. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – schválenie prevodu - Ármayová Ţofia
9. Schválenie opravy strechy kultúrneho domu
10. Schválenie opravy garáţovej brány pri obecnom úrade
11. Ţiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času
12. Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2021
– žiadosť ŠKZS Nýrovce
13. Rôzne
14. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrolu plnenia uznesení z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
23.09.2020 predniesla starostka obce – Bc. Zita Cseri a konštatovala, ţe všetky body uznesení
sú splnené, resp. sú v priebehu plnenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 224/19 zo dňa 28.10.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
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 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
23.09.2020.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce
a návrh záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2019
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva odborné
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh záverečného
účtu obce Veľké Ludince za rok 2019.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá
hlavná kontrolórka obce obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu
obce Veľké Ludince za rok 2019. Stanovisko vypracovala na základe predloţeného
záverečného účtu obce Veľké Ludince, rozpočtu obce Veľké Ludince a jeho úprav
k 31.12.2019, súvahy k 31.12.2019, výkazu ziskov a strát k 31.12.2019, poznámok k účtovnej
závierke k 31.12.2019 a konečných zostatkov hlavnej knihy k 31.12.2019.
Poslankyňa Mgr. Iveta Balázsová navrhla odkontrolovať vykazované hodnoty v návrhu
záverečného účtu finančnou komisiou.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 225/19 zo dňa 28.10.2020
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

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh
záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2019.
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B/


o d r o č u j e sa schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh
záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
6. Návrh VZN 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku za KO a DSO

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o návrhu všeobecné záväzného nariadenia č. 1/2020 o určení náleţitosti miestneho poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
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 môţe
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 slúţiace fyzickým osobám na rekreáciu (záhrady, chaty,
chalupy),
 odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce, a taktieţ pri údrţbe verejnej zelene vrátane
parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych zdruţení.
Drobný stavebný odpad - odpad z beţných udrţiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok.
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Čo nepodlieha plateniu poplatku?
Do poplatku obec nemôţe zahrnúť náklady na nakladanie triedeného zberu, t. j. s
nasledovnými odpadmi:
 elektroodpad, pouţité 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
uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť.
Právnická osoba, ktorá je oprávnená uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť na iný účel ako
podnikanie nachádzajúcu sa na území obce.
Podnikateľ, ktorý je oprávnený uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 226/19 zo dňa 28.10.2020
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 náleţitosti miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou od 1. januára 2021.
B/


o d r o č u j e sa schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

návrh všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2020 o určení náleţitosti miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou od 1. januára 2021.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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7. Návrh VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce
Veľké Ludince
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie o
návrhu všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobným stavebným odpadom na území obce Veľké Ludince s účinnosťou od 1. januára
2021.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 227/19 zo dňa 28.10.2020
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 VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Veľké
Ludince s účinnosťou od 1. januára 2021.
B/


o d r o č u j e sa schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

návrh VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Veľké
Ludince od 1. januára 2021.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku - schválenie prevodu - Žofia Ármayová
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informáciu
o odkúpení obecného pozemku - schválenie prevodu pre kupujúceho: Ţofia Ármayová.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 228/19 zo dňa 28.10.2020
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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

ţiadosť Ţofii Ármayovej, rodená Lépöová, dátum narodenia 05.09.1949, trvale bytom 935 65
Veľké Ludince č. 479, o odpredaj obecného pozemku, parcela č. 1640/19 druh pozemku
záhrada o výmere 214 m2 v katastrálnom území Veľké Ludince.
B/


schvaľuje

prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 aţ 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
parcela č. 1640/19, druh pozemku záhrada o výmere 214 m2 v katastrálnom území Veľké
Ludince, v prospech Kupujúcej:
Ţofii Ármayová, rodená Lépöová, dátum narodenia 05.09.1949, trvale bytom 935 65 Veľké
Ludince č. 479, za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 363,80 euro (slovom: tristošesťdesiatri eur 80
centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
9. Oprava strechy kultúrneho domu

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informáciu
opravy strechy kultúrneho domu.
Nakoľko strecha kultúrneho domu vplyvom času a aj poveternostných podmienok je uţ
značne opotrebovaná, zateká a vyţaduje si úplnú rekonštrukciu, aby sa predišlo škodám na
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objekte, vedenie obce sa rozhodlo o zabezpečení vykonania rekonštrukcie celej strechy
kultúrneho domu.
Rekonštrukčné práce vykoná firma ktorá bola poverená. Náklady na úplnú rekonštrukciu bude
obec hradiť z vlastných zdrojov vo výške cca 25.000,- EUR.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 229/19 zo dňa 28.10.2020
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
opravu strechy kultúrneho domu maximálne do výšky 25 000,-- eur vrátane sluţieb: nákup
strešnej krytiny – plech a drevené lišty, výmena odkvapových rúr, náklady na prácu.
B/


schvaľuje

opravu strechy kultúrneho domu maximálne do výšky 25 000,-- eur vrátane sluţieb: nákup
strešnej krytiny – plech a drevené lišty, výmena odkvapových rúr, náklady na prácu.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
10. Oprava garážovej brány pri obecnom úrade

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informáciu
opravy garáţovej brány pri obecnom úrade.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 230/19 zo dňa 28.10.2020
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
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A/
 berie na vedomie
opravu garáţovej brány pri obecnom úrade.
B/


schvaľuje

opravu garáţovej brány pri obecnom úrade.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
11. Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informáciu ţiadosť o finančnú dotáciu pre Centrum voľného času na rok 2021.
Ţiadosť o poskytnutie finančnej dotácie pre cirkevné CVČ sv. Vincenta de Paul ako súčasť
Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 Levice predkladá: Mons.
Marian Chovanec – BB biskup. Dňa 30.09.2020 bola doručená Obci Veľké Ludince ţiadosť
organizácie Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica, ktorá je zriaďovateľom
Centrumu voľného času sv. Vincenta de Paul ako súčasť Katolíckej spojenej školy sv.
Vincenta de Paul, Saratovská 87 Levice, ktoré má zriadené elokované pracovisko medzi
inými v Leviciach Saratovská 87. Predmetom uvedenej ţiadosti je poskytnutie finančnej
dotácie na mzdy a prevádzku CVČ pre rok 2021 v neurčenej výške (€/ţiak/rok) s
odôvodnením, ţe do uvedeného školského zariadenia bol v školskom roku 2020/2021 prijatý
1 ţiak vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom vo Veľkých Ludinciach: jeden ţiak navštevuje
krúţok Cvičenia zo SJL a z MAT 9. roč.
Materiál bol predloţený obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie z dôvodu, ţe pri
štatutárnom orgáne Obce Veľké Ludince aj Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
nesie zodpovednosť za to, aby tieto financie boli poukázané na mimoškolskú činnosť čo
najefektívnejšie a najkontrolovateľnejšie.

10

Uznesenie OZ: „Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku
Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica, ktorá je zriaďovateľom Centrumu
voľného času sv. Vincenta de Paul ako súčasť Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul,
Saratovská 87 Levice, pre rok 2021 pre 1 ţiaka vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom vo
Veľkých Ludinciach.“
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 231/19 zo dňa 28.10.2020
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
ţiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času v Leviciach na rok 2021.
B/


neschvaľuje

poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská
Bystrica, ktorá je zriaďovateľom Centrumu voľného času sv. Vincenta de Paul ako súčasť
Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 Levice, pre rok 2021 pre 1
ţiaka vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom vo Veľkých Ludinciach.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

12. Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2021
– žiadosť ŠKZS Nýrovce
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informáciu ţiadosť Špeciálnej kynologickej záchrannej sluţby Nýrovce na vyčlenenie finančných
prostriedkov z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2021.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 232/19 zo dňa 28.10.2020
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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
vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2021 – na základe
ţiadosti Špeciálnej kynologickej záchrannej sluţby Nýrovce.
B/


o d r o č u j e sa schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2021 – na základe
ţiadosti Špeciálnej kynologickej záchrannej sluţby Nýrovce.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
13. Rôzne
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:
.....................

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľ/-ka:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

ThDr. Eva Antalová

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

Peter Lebocz

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 28. októbra 2020 konaného v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 222/19 zo dňa 28.10.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. ThDr. Eva Antalová
2. Peter Lebocz

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

6

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- ThDr. Eva Antalová, Peter Lebocz

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. októbra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 223/19 zo dňa 28.10.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 23.10.2020 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh
záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2019
6. Návrh VZN 1/2020 o určení náleţitosti miestneho poplatku za KO a DSO
7. Návrh VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce
Veľké Ludince
8. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – schválenie prevodu - Ármayová Ţofia
9. Schválenie opravy strechy kultúrneho domu
10. Schválenie opravy garáţovej brány pri obecnom úrade
11. Ţiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času
12. Rôzne
13. 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
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5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh
záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2019
6. Návrh VZN 1/2020 o určení náleţitosti miestneho poplatku za KO a DSO
7. Návrh VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce
Veľké Ludince
8. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – schválenie prevodu - Ármayová Ţofia
9. Schválenie opravy strechy kultúrneho domu
10. Schválenie opravy garáţovej brány pri obecnom úrade
11. Ţiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času
12. Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2021
– žiadosť ŠKZS Nýrovce
13. Rôzne
14. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. októbra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 224/19 zo dňa 28.10.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
23.09.2020.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. októbra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 225/19 zo dňa 28.10.2020
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

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh
záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2019.
B/


o d r o č u j e sa schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh
záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. októbra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 226/19 zo dňa 28.10.2020
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 náleţitosti miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou od 1. januára 2021.
B/


o d r o č u j e sa schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

návrh všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2020 o určení náleţitosti miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou od 1. januára 2021.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. októbra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 227/19 zo dňa 28.10.2020
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 VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Veľké
Ludince s účinnosťou od 1. januára 2021.
B/


o d r o č u j e sa schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

návrh VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Veľké
Ludince od 1. januára 2021.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. októbra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 228/19 zo dňa 28.10.2020
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

ţiadosť Ţofii Ármayovej, rodená Lépöová, dátum narodenia 05.09.1949, trvale bytom 935 65
Veľké Ludince č. 479, o odpredaj obecného pozemku, parcela č. 1640/19 druh pozemku
záhrada o výmere 214 m2 v katastrálnom území Veľké Ludince.
B/


schvaľuje

prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 aţ 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
parcela č. 1640/19, druh pozemku záhrada o výmere 214 m2 v katastrálnom území Veľké
Ludince, v prospech Kupujúcej:
Ţofii Ármayová, rodená Lépöová, dátum narodenia 05.09.1949, trvale bytom 935 65 Veľké
Ludince č. 479, za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 363,80 euro (slovom: tristošesťdesiatri eur 80
centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. októbra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 229/19 zo dňa 28.10.2020
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
opravu strechy kultúrneho domu maximálne do výšky 25 000,-- eur vrátane sluţieb: nákup
strešnej krytiny – plech a drevené lišty, výmena odkvapových rúr, náklady na prácu.
B/


schvaľuje

opravu strechy kultúrneho domu maximálne do výšky 25 000,-- eur vrátane sluţieb: nákup
strešnej krytiny – plech a drevené lišty, výmena odkvapových rúr, náklady na prácu.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. októbra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 230/19 zo dňa 28.10.2020
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
opravu garáţovej brány pri obecnom úrade.
B/


schvaľuje

opravu garáţovej brány pri obecnom úrade.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. októbra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 231/19 zo dňa 28.10.2020
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
ţiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času v Leviciach na rok 2021.
B/


neschvaľuje

poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská
Bystrica, ktorá je zriaďovateľom Centrumu voľného času sv. Vincenta de Paul ako súčasť
Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 Levice, pre rok 2021 pre 1
ţiaka vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom vo Veľkých Ludinciach.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. októbra 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 232/19 zo dňa 28.10.2020
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
vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2021 – na základe
ţiadosti Špeciálnej kynologickej záchrannej sluţby Nýrovce.
B/


o d r o č u j e sa schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Veľké Ludince na rok 2021 – na základe
ţiadosti Špeciálnej kynologickej záchrannej sluţby Nýrovce.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28. októbra 2020
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