ZÁPISNICA
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 12. júna 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, ţe 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: --Zapisovateľka: Mária Mikeš Kasmán
2. Voľba overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: Alţbeta Morvaiová a István Nagy Csomor.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 69/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:

1.

Alţbeta Morvaiová

2. István Nagy Csomor

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

7

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Alţbeta Morvaiová, István Nagy Csomor
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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 dňa 31.5.2019 podľa § 12,
ods. 4 zákona o obecnom zriadení dňa 31.5.2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 70/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 12.06.2019 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky
6. Ţiadosť hlavnej kontrolórky o schválenie vykonávania mimopracovnej a samostatne
zárobkovej činnosti
7. Návrh VZN na stravovanie MŠ a ZŠ
8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh
záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2018
9. Obecné slávnosti
10. Ţiadosti
-

Viktor Baraňai – ţiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – schválenie prevodu

11. Rôzne
12. Záver

-

Berek Tamás – ţiadosť o odkúpenie pozemku – schválenie prevodu po oprave GP

-

Alţbeta Szakállosová, Štefan Nagy - ţiadosť o odkúpenie pozemku - schválenie
zámeru
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-

Zoltán Szép – ţiadosť o nenávratný finančný príspevok

-

správa komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve

-

hodnota obecných pozemkov

B/
 schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky
6. OZ schvaľuje, hlavnej kontrolórke mimopracovnú a samostatne zárobkovú činnosť
7. Návrh VZN na stravovanie MŠ a ZŠ
8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh
záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2018
9. Obecné slávnosti
10. Ţiadosti
-

Viktor Baraňai – ţiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – schválenie prevodu

-

Berek Tamás – ţiadosť o odkúpenie pozemku – schválenie prevodu po oprave GP

-

Alţbeta Szakállosová, Štefan Nagy - ţiadosť o odkúpenie pozemku - schválenie
zámeru

-

Zoltán Szép – ţiadosť o nenávratný finančný príspevok

-

správa komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve

11. Rôzne
-

hodnota obecných pozemkov

12. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrolu plnenia uznesení z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
24.04.2019 predniesla starostka obce – Bc. Zita Cseri a konštatovala, ţe všetky body uznesení
sú splnené, resp. sú v priebehu plnenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 71/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
dňa 24.04.2019.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Ludince

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom,
ktorý obec uţíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných
operácií obce, kontrola vybavovania sťaţností a petícií, kontrola dodrţiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva, kontrola dodrţiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších
úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa zákona podlieha:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú
s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na uţívanie,
a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo
návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu
v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje
osobitný zákon.
Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môţe ustanoviť obec uznesením.
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Hlavná kontrolórka obce Ildikó Leszkó predloţila obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019 so zameraním na konkrétne
úlohy podľa príslušného zákona.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 72/6 zo dňa 12.06.2019
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
B/
 schvaľuje
Plán činnosti hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
6. Žiadosť hlavnej kontrolórky o schválenie mimopracovnej činnoati

Hlavná kontrolórka obce Ildikó Leszkó predloţila obecnému zastupiteľstvu písomnú ţiadosť
zo dňa 27.05.2019, v ktorej ţiadala poslancov obecného zastupiteľstva, aby jej naďalej
odsúhlasili vykonávanie mimopracovnú a samostatne zárobkovú činnosť
Ako hlavná kontrolórka zastáva funkciu v ďalších obciach v počte 3, ďalej je samostatne
zárobková činná osoba. Poslankyňa Mgr. Iveta Balázsová navrhla, aby OZ schválila
mimopracovnú a samostatne zárobkovú činnosť s výhradou: svoje podnikanie nemôţe
vykonávať pre obec Veľké Ludince.
Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu
funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra
vymedzuje § 18, § 18a, 18d, 18e a 18f zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov takto:
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a
povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór
nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú
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činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú
činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú
činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného
majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle
a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
Hlavný kontrolór môţe vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Hlavného
kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo v kaţdej z obcí. Starosta kaţdej zúčastnenej obce
uzavrie s hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu v lehote podľa § 18a ods. 7 citovaného
zákona.
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 73/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

ţiadosť hlavnej kontrolórky o práci na SZČO
B/
 schvaľuje
mimopracovnú činnosť hlavnej kontrolórky a jej samostatne zárobkovú činnosť s výhradou:
svoje podnikanie nemôţe vykonávať pre obec Veľké Ludince.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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7. Návrh VZN na stravovanie MŠ a ZŠ
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Ludince č. 1/2019, ktorým sa určuje
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
od 1. septembra 2019.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach v súlade so zmenami a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov týmto všeobecne záväzným nariadením určuje
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ludince z dôvodu zmeny finančného pásma
z 2 na 3:
 výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 5,- EUR mesačne
za kaţdé dieťa,
 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí vo výške 5.EUR mesačne za kaţdý ţiak v ŠKD,
 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských
jedálňach nasledovne:
Materská škola:
desiata

obed

olovrant

spolu stravníci od 2-6 rokov

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

Základná škola 1. stupeň:
obed

stravníci od 6- 11 rokov

1,21 €

1,21 €

Základná škola 2. stupeň:
obed

stravníci od 11- 15 rokov

1,30 €

1,30 €

Dospelí stravníci

obed

1,41 €

Cudzí stravníci

obed

1,41 + 1,39 režij. nákl. = 2,80 €

Príspevok na režijné náklady: a) v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobností MPSVR SR od 1.9.2019 sa mení VZN „spôsob úhrady príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na reţijné náklady“ tak, ţe náklady na nákup
potravín pre ţiakov ZŠ sa uhrádzajú prostredníctvom ÚPSVR; úhradu príspevku na reţijné
náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.
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b) príspevok na režijné náklady na dieťa v MŠ a v ZŠ bude uhradený v dvoch termínoch.
Úhrada sa realizuje zálohovou platbou nasledovne:
Obdobie

Suma

Termín úhrady

September – december

20,00€

do 10.09. kalendárneho roka

Január – jún

30,00€

do 10.01. kalendárneho roka

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 74/6 zo dňa 12.06.2019
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

návrh VZN na stravovanie ZŠ a MŠ
B/


schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Ludince č. 1/2019, ktorým sa určuje výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach od 1. septembra
2019.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce
a návrh záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2018
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh
záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2018.
Poslankyňa Mgr. Iveta Balázsová uviedla niekoľko chybne vyplnených údajov v návrhu
záverečného účtu za rok 2018. Ďalej poslankyňa navrhla súčinnosť pri vypracovaní správneho
návrhu záverečného účtu za rok 2018. Starostka obce týmto navrhla odročiť schválenie
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návrhu záverečného účtu na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bude zvolané
ešte do termínu 30.06.2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 75/6 zo dňa 12.06.2019
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

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Veľké Ludince
za rok 2018, v ktorom hlavná kontrolórka odporúča schváliť celoročné hospodárenie obce Veľké
Ludince za rok 2018 s výhradami.

B/


ODROČUJE SA

schválenie Záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2018 na ďalšie zasadnutie OZ
do termínu 30.06.2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
9. Obecné slávnosti

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva plánované
programy a úlohy na vyjadrenie ohľadom príprav na tradičné obecné slávnosti.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 76/6 zo dňa 12.06.2019
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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obecné slávnosti.
B/


schvaľuje

program obecných slávností, ktoré sa budú konať 29. a 30. júna 2019.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
10. Žiadosti

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva na obecný úrad
doručené ţiadosti.
 Viktor Baraňai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – schválenie prevodu
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 77/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

ţiadosť Viktora Baraňaiho, dátum narodenia: 20.11.1979, trvale bytom Veľké Ludince č. 467,
o odkúpenie obecných pozemkov, parcela č. 1633/51 o výmere 128 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. 138/1191 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 hracie pozemkov Kupujúceho ako i prevod pozemku nízkej výmery a malej
hodnoty a to:
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parcela č. 1633/51 o výmere 128 m2 v prospech Kupujúceho:
Viktor Baraňai, dátum narodenia: 20.11.1979, trvale bytom Veľké Ludince č. 467 za kúpnu
cenu (1,70 €/m2) 217,60 EUR (slovom dvestosedemnásť eur 60 centov).
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal as”

0

„Proti”

0

 Berek Tamás – žiadosť o odkúpenie pozemku – schválenie prevodu po oprave GP
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 78/6 zo dňa 12.06.2019
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
s c h v a ľ u j e
prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 aţ 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
na základe geometrického plánu č. 31/2019 zo dňa 13.5.2019, ktorý vypracoval Ing.
Alexander Lebocz – GEOPARD, Brezová 1250/3 Strekov, úradne overený Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor, dňa 20.05.2019
z parcely č. 540/17 reg. C sa odčlení diel č. 2 o výmere 2 m2 a diel č. 7 o výmere 89 m2
v prospech Kupujúceho:
Tomáš Berek, dátum narodenia: 25.09.1935, r.č.: 350925/725, trvale bytom 935 65 Veľké
Ludince 106 za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 154,70 euro (slovom: stopäťdesiatštyri eur 70
centov).
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0
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„Proti”

0

„Proti”

0
 Alžbeta Szakállosová, Štefan Nagy - žiadosť o odkúpenie pozemku
- schválenie zámeru

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 79/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/ resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

ţiadosť Alţbety Szakállosovej, dátum narodenia: 23.07.1936, trvale bytom Veľké Ludince č.
531, a Štefana Nagya, nar. 14.02.1945, trvale bytom Veľké Ludince č. 610 o odkúpenie
nasledovného pozemku vo vlastníctve obce:
časť parcely C č. 540/17, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na LV č. 1
susediacou s parcelou č. 1844/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na
LV č. 779, vo vlastníctve ţiadateľov. Prakticky ide o časť predzáhradky pred rodinným
domom so súpisným číslo 5. Výmera bude v rozmedzí 25 aţ 30 m2, presná výmera bude
určená geometrickým plánom.
B/


schvaľuje

zámer na prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia
ustanovenia § 9a ods. 1 aţ 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov viac ako 3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, nakoľko ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod
pozemku nízkej výmery a malej hodnoty a to:
na základe geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný, časť z parcely č. 540/17 reg. C sa
odčlení diel vo výmere v rozmedzí 25 aţ 30m2 v prospech Kupujúceho:
Alţbeta Szakállosová, dátum narodenia: 23.07.1936, r.č. 365723/741, trvale bytom Veľké
Ludince č. 531, a Štefan Nagy, nar. 14.02.1945, r.č. 450214/ 775, trvale bytom Veľké
Ludince č. 610 za kúpnu cenu 1,70 €/m2.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
 Zoltán Szép – žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 80/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/ resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

ţiadosť Zoltána Szépa o nenávratný finančný príspevok na odstránenie závad na rodinnom
dome č. 271 vo Veľkých Ludinciach.
B/


neschvaľuje

ţiadosť Zoltána Szépa o nenávratný finančný príspevok na odstránenie závad na rodinnom
dome č. 271 vo Veľkých Ludinciach.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
 Správa komisie na ochranu vo verejnom záujme

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je
poradnými, iniciatívnym a kontrolným orgánom Obecného zastupiteľstva obce Veľké
Ludince, ktorá je zriadená a plní úlohy podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len ústavný zákon) a v
rozsahu vymedzenom ústavným zákonom a štatútom komisie schválenom obecným
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zastupiteľstvom. V zmysle čl. 7 ústavného zákona starosta obce predkladá písomne
oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára obce
osobitnej komisii obecného zastupiteľstva. V zmysle čl. 7 odseku 5 ústavného zákona komisia
pozostáva z výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí a odvoláva obecné
zastupiteľstvo. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických
hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zloţená z jedného zástupcu kaţdej politickej strany
alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň
troch členov, ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o
zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. Predsedu
komisie volí obecné zastupiteľstvo z radov poslancov obecného zastupiteľstva. Za predsedu
komisie je zvolený kandidát, ktorý v hlasovaní získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
poslancov. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z radov poslancov obecného
zastupiteľstva. Za členov komisie sú zvolení kandidáti, ktorí získali v hlasovaní nadpolovičnú
väčšinu hlasov všetkých poslancov. Členstvo v komisii je dobrovoľné a zaniká vzdaním sa
funkcie, odvolaním obecným zastupiteľstvom na návrh predsedu komisie a úmrtím člena.
Vnútorná štruktúra komisie, rozdelenie ďalších funkcií je v kompetencii samotnej komisie.
Postavenie a činnosť komisie: Komisia je poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom
obecného zastupiteľstva. Rokuje a vyjadruje sa k otázkam predkladaných predsedom komisie
k oblasti činnosti, na ktorú je zriadená. Komisia je oprávnená predkladať na rokovanie
obecného zastupiteľstva vlastné iniciatívne návrhy a stanoviská. Zasadnutia komisie zvoláva
predseda komisie podľa potreby, pričom jej zasadnutia sú neverejné a nie je povinnosťou
komisie mať osobitý plán práce. Na zasadnutia komisie môţu byť prizvaní aj odborníci z
danej oblasti, ktorí nie sú členmi komisie. Verejný funkcionár je povinný poţiadať o moţnosť
zúčastniť sa na rokovaní komisie vo veci, na ktorej má osobný záujem. Komisia je uznášania
schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Odporúčania, návrhy a
uznesenia sú prijaté hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pre členov
komisie sú vlastné rozhodnutia záväzné. Členovia komisie sú povinní navzájom
spolupracovať. Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú spíše poverený
zapisovateľ alebo predseda komisie. Komisia raz ročne predkladá správu o svojej činnosti a
aktivitách obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce. Informácie pre verejnosť z rokovania
komisie sú poskytované v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č.211/2000Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a v súlade so zákonom NR SR č.428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov.
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Ochrana osobných údajov: Členovia komisie sú povinní podpísať Čestné vyhlásenie, ktorým
berú na vedomie povinnosť dodrţiavať mlčanlivosť o veciach a informáciách chránených
podľa osobitných zákonov, s ktorými prídu do styku počas výkonu funkcie s tým, ţe sú si
vedomí prípadných právnych následkov pri porušení tejto povinnosti.
Hlavné úlohy Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov: Komisia prijíma písomné oznámenia starostu obce v súlade s čl. 7 a čl. 8
ústavného zákona. V prípade pochybností o úplnosti oznámení a pravdivosti oznámení
poţaduje od starostu obce vysvetlenia. Podáva obecnému zastupiteľstvu podnety na začatie
konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. Skúma podnety
na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, skúma, či obsahujú náleţitosti
ustanovené ústavným zákonom. Komisia môţe rozhodnúť o udelení výnimky do jedného roka
od ukončenia výkonu funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ústavného zákona. Sprístupňuje
informácie v súlade s platnou legislatívou.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach môţe podľa potrieb zriadiť aj ďalšie komisie,
ktorých štatút a hlavné úlohy budú prerokované v zastupiteľstve a prijaté uznesením obecného
zastupiteľstva.
Zloţenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ Veľké Ludince zo dňa ... v zloţení
Mgr. Iveta Balázsová – predseda, členovia: Bc. Gabriela Koncserová a Bc. Erika Gregorová
bude zmenené dňom 12.06.2019 na:
-

predseda: Mgr. Iveta Balázsová

-

členovia: Bc. Gabriela Koncserová, István Nagy Csomor

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 81/6 zo dňa 12.06.2019
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 komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve a nové zloţenie
komisie.
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B/


schvaľuje

správu komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve a schvaľuje nové
zloţenie komisie.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
11. Rôzne
 Hodnota obecných pozemkov

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 82/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/ resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

správu o hodnote obecných pozemkov.
B/


ODROČUJE SA schvaľovanie

správy o hodnote obecných pozemkov. Na základe odporúčania poslanca Istvána Nagy
Csomora je potrebné prepočítanie celkovej výmery a hodnoty lesných pozemkov
vo vlastníctve obce Veľké Ludince.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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12. 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:
26. júna 2019 o 17,30 hod.
Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

Alţbeta Morvaiová

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

István Nagy Csomor

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 12. júna 2019 konaného v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 69/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:

3.

Alţbeta Morvaiová

4. István Nagy Csomor

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

7

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Alţbeta Morvaiová, István Nagy Csomor

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 70/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 12.06.2019 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
1.

Otvorenie

2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky
6. Ţiadosť hlavnej kontrolórky o práci na SZČO
7. Návrh VZN na stravovanie MŠ a ZŠ
8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce a návrh
záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2018
9. Obecné slávnosti
10. Ţiadosti
-

Viktor Baraňai – ţiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – schválenie prevodu

11. Rôzne
12. Záver

-

Berek Tamás – ţiadosť o odkúpenie pozemku – schválenie prevodu po oprave GP

-

Alţbeta Szakállosová, Štefan Nagy - ţiadosť o odkúpenie pozemku - schválenie
zámeru

-

Zoltán Szép – ţiadosť o nenávratný finančný príspevok

-

správa komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve

-

hodnota obecných pozemkov

B/
 schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
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1.

Otvorenie

2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky
6. OZ schvaľuje, aby hlavná kontrolórka pracovala na SZČO
7. Návrh VZN na stravovanie MŠ a ZŠ
8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce
a návrh záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2018
9. Obecné slávnosti
10. Ţiadosti
-

Viktor Baraňai – ţiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – schválenie prevodu

-

Berek Tamás – ţiadosť o odkúpenie pozemku – schválenie prevodu po oprave GP

-

Alţbeta Szakállosová, Štefan Nagy - ţiadosť o odkúpenie pozemku - schválenie
zámeru

-

Zoltán Szép – ţiadosť o nenávratný finančný príspevok

-

správa komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve

11. Rôzne
-

hodnota obecných pozemkov

12. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 71/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
dňa 24.04.2019.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 72/6 zo dňa 12.06.2019
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
B/
 schvaľuje
Plán činnosti hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 73/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

ţiadosť hlavnej kontrolórky o práci na SZČO
B/
 schvaľuje
mimopracovnú činnosť hlavnej kontrolórky a jej samostatne zárobkovú činnosť s výhradou:
svoje podnikanie nemôţe vykonávať pre obec Veľké Ludince.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 74/6 zo dňa 12.06.2019
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

návrh VZN na stravovanie ZŠ a MŠ
B/


schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Ludince č. 1/2019, ktorým sa určuje výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach od 1. septembra
2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 75/6 zo dňa 12.06.2019
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

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Veľké Ludince
za rok 2018, v ktorom hlavná kontrolórka odporúča schváliť celoročné hospodárenie obce Veľké
Ludince za rok 2018 s výhradami.

B/


ODROČUJE SA

schválenie Záverečného účtu obce Veľké Ludince za rok 2018 na ďalšie zasadnutie OZ
do termínu 30.06.2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 76/6 zo dňa 12.06.2019
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

obecné slávnosti.
B/


schvaľuje

program obecných slávností, ktoré sa budú konať 29. a 30. júna 2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 77/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

ţiadosť Viktora Baraňaiho, dátum narodenia: 20.11.1979, trvale bytom Veľké Ludince č. 467,
o odkúpenie obecných pozemkov, parcela č. 1633/51 o výmere 128 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. 138/1191 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 hracie pozemkov Kupujúceho ako i prevod pozemku nízkej výmery a malej
hodnoty a to:
parcela č. 1633/51 o výmere 128 m2 v prospech Kupujúceho:
Viktor Baraňai, dátum narodenia: 20.11.1979, trvale bytom Veľké Ludince č. 467 za kúpnu
cenu (1,70 €/m2) 217,60 EUR (slovom dvestosedemnásť eur 60 centov).
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal as”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 78/6 zo dňa 12.06.2019
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
s c h v a ľ u j e
prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 aţ 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
na základe geometrického plánu č. 31/2019 zo dňa 13.5.2019, ktorý vypracoval Ing.
Alexander Lebocz – GEOPARD, Brezová 1250/3 Strekov, úradne overený Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor, dňa 20.05.2019
z parcely č. 540/17 reg. C sa odčlení diel č. 2 o výmere 2 m2 a diel č. 7 o výmere 89 m2
v prospech Kupujúceho:
Tomáš Berek, dátum narodenia: 25.09.1935, r.č.: 350925/725, trvale bytom 935 65 Veľké
Ludince 106 za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 154,70 euro (slovom: stopäťdesiatštyri eur 70
centov).
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 79/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/ resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

ţiadosť Alţbety Szakállosovej, dátum narodenia: 23.07.1936, trvale bytom Veľké Ludince č.
531, a Štefana Nagya, nar. 14.02.1945, trvale bytom Veľké Ludince č. 610 o odkúpenie
nasledovného pozemku vo vlastníctve obce:
časť parcely C č. 540/17, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na LV č. 1
susediacou s parcelou č. 1844/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na
LV č. 779, vo vlastníctve ţiadateľov. Prakticky ide o časť predzáhradky pred rodinným
domom so súpisným číslo 5. Výmera bude v rozmedzí 25 aţ 30 m2, presná výmera bude
určená geometrickým plánom.
B/


schvaľuje

zámer na prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia
ustanovenia § 9a ods. 1 aţ 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov viac ako 3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, nakoľko ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod
pozemku nízkej výmery a malej hodnoty a to:
na základe geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný, časť z parcely č. 540/17 reg. C sa
odčlení diel vo výmere v rozmedzí 25 aţ 30m2 v prospech Kupujúceho:
Alţbeta Szakállosová, dátum narodenia: 23.07.1936, r.č. 365723/741, trvale bytom Veľké
Ludince č. 531, a Štefan Nagy, nar. 14.02.1945, r.č. 450214/ 775, trvale bytom Veľké
Ludince č. 610 za kúpnu cenu 1,70 €/m2.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 80/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/ resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

ţiadosť Zoltána Szépa o nenávratný finančný príspevok na odstránenie závad na rodinnom
dome č. 271 vo Veľkých Ludinciach.
B/


neschvaľuje

ţiadosť Zoltána Szépa o nenávratný finančný príspevok na odstránenie závad na rodinnom
dome č. 271 vo Veľkých Ludinciach.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 81/6 zo dňa 12.06.2019
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 komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve a nové zloţenie
komisie.
B/


schvaľuje

správu komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve a schvaľuje nové
zloţenie komisie.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 82/6 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/ resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

správu o hodnote obecných pozemkov.
B/


ODROČUJE SA schvaľovanie

správy o hodnote obecných pozemkov. Na základe odporúčania poslanca Istvána Nagy
Csomora je potrebné prepočítanie celkovej výmery a hodnoty lesných pozemkov
vo vlastníctve obce Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 12. júna 2019
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