ZÁPISNICA
zo 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 10. februára 2020 o 17,00 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, že z počtu 9 sú prítomní 9 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnení: --Zapisovateľka: Mária Mikeš Kasmán

2. Voľba overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: Mgr. Ivetu Balázsovú a István Nagy
Csomora.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 152/12 zo dňa 10.02.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Mgr. Iveta Balázsová
2. István Nagy Csomor
Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

7

„Zdržal sa”

2

„Proti”

0

- Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor
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3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva program
zasadnutia, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení dňa 27.01.2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 153/12 zo dňa 10.02.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 10.02.2020 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. Schválenie financovania spoluúčasti obce na projekte INTERREG V-A maximálne do
výšky =3 500,-- eur.
6. Rôzne
7. Záver
B/
 schvaľuje
Program doplnený v nasledovnom znení:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Schválenie financovania spoluúčasti obce na projekte INTERREG V-A maximálne do
výšky =3 500,-- eur.
6. Rôzne
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7. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrolu plnenia uznesení zo 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
16.12.2019 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. 154/12 zo dňa 10.02.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
16.12.2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

5.

Schválenie financovania spoluúčasti obce na projekte INTERREG V-A
maximálne do výšky =3 500,-- eur

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
financovanie spoluúčasti obce na projekte INTERREG V-A maximálne do výšky =3 500,-eur.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 155/12 zo dňa 10.02.2020
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

financovanie spoluúčasti obce na projekte INTERREG V-A maximálne do výšky =3 500,-eur.

B/


schvaľuje

financovanie spoluúčasti obce na projekte INTERREG V-A maximálne do výšky =3 500,-eur.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
6. Rôzne

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 156/12 zo dňa 10.02.2020
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


schvaľuje

zámer na zámenu pozemkov na základe geometrického plánu č. 34691588-26/2018 zo dňa
16.07.2018, ktorý vypracoval GEOPARD – Ing. Alexander Lebocz, Strekov 1250/3, úradne
overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa 16.08.2018
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z parcely registra „C“ č. 307/3 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 4 o výmere 58 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 305/2 a

z parcely registra „C“ č. 307/2 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 3 o výmere 70 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 305/2

z parcely registra „E“ č. 538/25 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 7 o výmere 243 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 305/2

spolu 371 m2 v prospech:
František Nagy, rod. Nagy, nar. 28.07.1948, trvale bytom Veľké Ludince č. 33
za nasledovné pozemky:
z parcely registra „C“ č. 307/1 – vedená na LV č.199 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 20 o výmere 174 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 307/2 a

-

diel č. 27 o výmere 11 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 538/78,

z parcely registra „C“ č. 307/4 – vedená na LV č.199 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 23 o výmere 66 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 307/2

z parcely registra „C“ č. 307/5 – vedená na LV č.199 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 24 o výmere 67 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 307/2

spolu 318 m2 v prospech Obec Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince č. 136.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 157/12 zo dňa 10.02.2020
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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schvaľuje

zámer na 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:
na základe geometrického plánu č. 34691588-26/2018 zo dňa 16.07.2018, ktorý vypracoval
GEOPARD – Ing. Alexander Lebocz, Strekov 1250/3, úradne overený Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor, dňa 16.08.2018
z parcely registra „C“ č. 538/78– vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 19 o výmere 29 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 307/1

spolu 29 m2 v prospech Kupujúceho:
Gabriel Szalma, rod. Szalma, nar. 01.07.1964, trvale bytom Veľké Ludince č. 294
za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 49,30 euro (slovom: štyridsaťdeväť eur 30 centov).
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
7. Záver

Nakoľko bol program dnešného rokovania Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
vyčerpaný a nebolo viac pripomienok ani návrhov, starostka obce Bc. Zita Cseri poďakovala
prítomným poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončila.
Termín ďalšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Nakoľko nebol schválený harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020, zasadnutia zvoláva
starostka obce podľa potreby a na ďalšom zastupiteľstve bude schválený termín
rokovania.
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Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

Mgr. Iveta Balázsová

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

István Nagy Csomor

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
zo 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 10. februára 2020 konaného v zasadačke Obecného
úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 152/12 zo dňa 10.02.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Mgr. Iveta Balázsová
2. István Nagy Csomor

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

7

„Zdržal sa”

2

„Proti”

0

- Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 10. februára 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 153/12 zo dňa 10.02.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 10.02.2020 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Schválenie financovania spoluúčasti obce na projekte INTERREG V-A
maximálne do výšky =3 500,-- eur.
6. Rôzne
7. Záver

B/
 schvaľuje
Program doplnený v nasledovnom znení:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Schválenie financovania spoluúčasti obce na projekte INTERREG V-A maximálne do
výšky =3 500,-- eur.
6. Rôzne
7. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”
9
„Zdržal sa” 0
„Proti”
0
Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 10. februára 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 154/12 zo dňa 10.02.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
16.12.2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 10. februára 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 155/12 zo dňa 10.02.2020
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

financovanie spoluúčasti obce na projekte INTERREG V-A maximálne do výšky =3 500,-eur.

B/


schvaľuje

financovanie spoluúčasti obce na projekte INTERREG V-A maximálne do výšky =3 500,-eur.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 10. februára 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 156/12 zo dňa 10.02.2020
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


schvaľuje

zámer na zámenu pozemkov na základe geometrického plánu č. 34691588-26/2018 zo dňa
16.07.2018, ktorý vypracoval GEOPARD – Ing. Alexander Lebocz, Strekov 1250/3, úradne
overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa 16.08.2018
z parcely registra „C“ č. 307/3 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 4 o výmere 58 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 305/2 a

z parcely registra „C“ č. 307/2 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 3 o výmere 70 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 305/2

z parcely registra „E“ č. 538/25 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 7 o výmere 243 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 305/2

spolu 371 m2 v prospech:
František Nagy, rod. Nagy, nar. 28.07.1948, trvale bytom Veľké Ludince č. 33
za nasledovné pozemky:
z parcely registra „C“ č. 307/1 – vedená na LV č.199 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 20 o výmere 174 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 307/2 a

-

diel č. 27 o výmere 11 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 538/78,

z parcely registra „C“ č. 307/4 – vedená na LV č.199 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 23 o výmere 66 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 307/2

z parcely registra „C“ č. 307/5 – vedená na LV č.199 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 24 o výmere 67 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 307/2

spolu 318 m2 v prospech Obec Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince č. 136.
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Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 10. februára 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 157/12 zo dňa 10.02.2020
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


schvaľuje

zámer na 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:
na základe geometrického plánu č. 34691588-26/2018 zo dňa 16.07.2018, ktorý vypracoval
GEOPARD – Ing. Alexander Lebocz, Strekov 1250/3, úradne overený Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor, dňa 16.08.2018
z parcely registra „C“ č. 538/78– vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č. 19 o výmere 29 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 307/1

spolu 29 m2 v prospech Kupujúceho:
Gabriel Szalma, rod. Szalma, nar. 01.07.1964, trvale bytom Veľké Ludince č. 294
za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 49,30 euro (slovom: štyridsaťdeväť eur 30 centov).
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 10. februára 2020
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