OBEC VEĽKÉ

LUDINCE

935 65 Veľké Ludince 136

ZÁPISNICA
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ludince konaného
dňa 24. apríla 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 8 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnený: István Nagy Csomor
Zapisovateľka: Bc. Erika Gregorová
2. Voľba overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice ThDr. Evu Antalovú a Gabriela Monca.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 59/5 zo dňa 24.04.2019
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: ThDr. Eva Antalová a Gabriel Monc.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

6

„Zdržal sa”

2 – (ThDr. Eva Antalová, Gabriel Monc)

„Proti”

0
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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.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Plnenie rozpočtu za rok 2018
6. Správa finančnej komisie – finančná inventúra k 31.12.2018 zo dňa 26.03.2019
7. Správa hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu jednotlivých projektov:
-

rekonštrukcia futbalového štadióna vo Veľkých Ludinciach,

-

rekonštrukcia materskej školy a

-

výdavky spojené s údržbou školského autobusu.

8. Žiadosti
-

Július Balog – žiadosť o vyjadrenie k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy

-

Viktor Baraňai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – zámer

9. Rôzne
10. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 60/5 zo dňa 24.04.2019
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 24.04.2019 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
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1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Plnenie rozpočtu za rok 2018
6. Správa finančnej komisie – finančná inventúra k 31.12.2018 zo dňa 26.03.2019
7. Správa hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu jednotlivých projektov:
-

rekonštrukcia futbalového štadióna vo Veľkých Ludinciach,

-

rekonštrukcia materskej školy a

-

výdavky spojené s údržbou školského autobusu.

8. Žiadosti
-

Július Balog – žiadosť o vyjadrenie k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy

-

Viktor Baraňai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – zámer

9. Rôzne
10. 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. Plnenie rozpočtu za rok 2018
6. Správa finančnej komisie – finančná inventúra k 31.12.2018 zo dňa 26.03.2019
7. Správa hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu jednotlivých projektov:
-

rekonštrukcia futbalového štadióna vo Veľkých Ludinciach,

-

rekonštrukcia materskej školy a

-

výdavky spojené s údržbou školského autobusu.

8. Žiadosti
-

Július Balog – žiadosť o vyjadrenie k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy

-

Viktor Baraňai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – zámer

9. Rôzne
10. Záver
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
Poslanci OZ schválili, aby prítomní hostia – František Vígh a Štefan Klačan – ešte

pred začatím rokovania obecného zastupiteľstva vyjadrili svoj názor k rekonštrukcii
futbalového štadióna v obci Veľké Ludince. Obec prijala nenávratný finančný príspevok zo
Slovenského futbalového zväzu vo výške 25 000 EUR, ostatné výdavky spojené
s rekonštrukciou boli financované z vlastných zdrojov.
Predseda TJ – František Vígh vyjadril veľkú vďaku starostke obce. Budova
futbalového štadióna bola postavená v roku 1929, v mesiacoch september až december v roku
2018 bola vykonaná vnútorná rekonštrukcia. V interiéroch zrekonštruovali elektroinštaláciu,
plynovod, vodovod a boli vybudované aj nové záchody a sprchy. Pani starostka predložila
poslancom OZ aj fotodokumentáciu, ako vyzerala budova pred a po rekonštrukcii.
Štefan Klačan taktiež vyjadril vďaku pani starostke. S výsledkami rekonštrukcie sú
veľmi spokojní, pán Klačan predložil starostke obce a poslancom OZ návrh na vybudovanie
záchodov pre návštevníkov futbalových zápasov. Vybudovanie nových záchodov bude
prebiehať v roku 2019.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrolu plnenia uznesení z 4. zasadnutia OZ zo dňa 21.02.2019 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. 61/5 zo dňa 24.04.2019
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
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kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
21.02.2019.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
5. Plnenie rozpočtu za rok 2018

Starostka obce predložila poslancom OZ plnenie rozpočtu za rok 2018, ktorý vypracovala
účtovníčka obce Bc. Erika Gregorová. Poslanci k plneniu rozpočtu nemali pripomienky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 62/5 zo dňa 24.04.2019
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
plnenie rozpočtu za rok 2018

B/
 schvaľuje
plnenie rozpočtu za rok 2018.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
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6. Správa finančnej komisie – finančná inventúra k 31.12.2018 zo dňa 26.03.2019
Starostka obce Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ správu finančnej komisie. Finančná
inventúra bola vykonaná dňa 26.03.2019 v zasadačke obecného úradu. Komisia kontrolovala
účtovný stav so skutočným stavom k 31.12.2018. Pri kontrole neboli zistené nedostatky,
členovia komisie položili zopár otázok týkajúce sa účtovníctva. Na základe vyhotovenej
zápisnice starostka obce odpovedala na otázky a boli navrhnuté menšie zmeny:
Finančná komisia navrhla, aby obec Veľké Ludince uzatvorila nájomnú zmluvu s TJ
Družstevníkom Veľké Ludince.
Finančná komisia navrhla, aby nedoplatky na daniach boli vymáhané efektívnejším
spôsobom, nakoľko obec eviduje vysoké nedoplatky a veľa neplatičov. Odborný referent daní
a poplatkov – Mgr. Ladislav Gubrica predložil poslancom OZ tabuľky a grafy o spôsoboch
vymáhania daní a poplatkov, napr: zablokovanie účtu, exekúcie formou zrážky zo mzdy,
zrážky z dôchodkov prostredníctvom Sociálnej poisťovni ale aj formou osobitného príjemcu.
Na základe vypracovaných tabuliek a grafov je zrejmé, že obec vymáha nedoplatky veľmi
efektívne, nakoľko využíva všetky spôsoby vymáhania. Napriek všetkým snahám, sú takí
občania, ktorí nemajú žiadny iný príjem, len štátne sociálne dávky alebo dostávajú taký nízky
dôchodok, že z toho už nie je možný vykonávať zrážky, a ani žiadnu nehnuteľnosť nemajú na
mene.
Finančná komisia navrhla, aby na účte 031 (pozemky) boli rozpísané všetky obecné
pozemky – konkrétne všetky parcely a hodnoty jednotlivých parciel.
Starostka obce navrhla, aby finančná komisia prerokovala uzatvorené zmluvy
s dodávateľom Orange na poskytovanie služby monitoring vozidiel – GPS zariadenia - či je
tento systém nevyhnutný.
Starostka obce navrhla, aby finančná komisia prerokovala aj zostatok na účte 378 –
Detský parlament (číslo faktúry 474/2013).
Starostka obce informovala poslancov OZ, že firma Herb Pharma Sk bude splácať svoj
dlh mesačne vo výške 4 000 EUR – na základe rozhodnutia mimo pojednávania.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 63/5 zo dňa 24.04.2019
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

správu finančnej komisie – finančná inventúra k 31.12.2018.

B/
 schvaľuje
správu finančnej komisie – finančná inventúra k 31.12.2018 zo dňa 26.03.2019.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
7. Správa hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu

Hlavná kontrolórka obce Ildikó Leszkó predložila poslancom OZ správu o čerpaní rozpočtu
jednotlivých projektov:
-

rekonštrukcia futbalového štadióna,

-

rekonštrukcia materskej školy a

-

výdavky spojené s údržbou školského autobusu.

Hlavná kontrolórka v správe rozpísala schválený rozpočet, upravený rozpočet, plnenie
rozpočtu, výšku dotácie a výšku vlastných zdrojov na jednotlivé projekty.
Poslanec Peter Lebocz informoval poslancov, že podľa zoznamu došlých faktúr za rok
2018 v správe neboli vykázané všetky výdavky ohľadne rekonštrukcie futbalového štadióna.
Účtovníčka obce Bc. Erika Gregorová konštatovala, že spomínané faktúry neboli zaúčtované
do kapitálových výdavkov, len do bežných výdavkov. Z toho vyplýva, že v roku 2019 treba
preceniť budovu vo výške 1993,06 EUR.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 64/5 zo dňa 24.04.2019
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

správu hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu jednotlivých projektov.

B/


schvaľuje

správu hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu jednotlivých projektov.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
8. Žiadosti

Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov o žiadosti o vyjadrenie k trvalému
odňatiu poľnohospodárskej pôdy – Júliug Balog – schválenie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 65/5 zo dňa 24.04.2019
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 Júliusa Baloga o vyjadrenie a súhlas s trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy na
účel stavby: novostavba viničného domu. Jedná sa o parcelu č. 3523/1 o výmere 117 m2
v katastrálnom území Veľké Ludince. Vyjadrenia je potrebné pre Okresný úrad Levice,
pozemkový odbor, k trvalému odňatiu predmetného pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu.
B/

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

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

OBEC VEĽKÉ

LUDINCE

935 65 Veľké Ludince 136


schvaľuje

žiadosť Júliusa Baloga o vyjadrenie a dáva súhlas s trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy
na účel stavby: novostavba viničného domu. Jedná sa o parcelu č. 3523/1 o výmere 117 m2
v katastrálnom území Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce - Bc. Zita Cseri informovala poslancov o žiadosti o odkúpenie obecného
pozemku – Viktor Baraňai – schválenie zámeru na prevod.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 66/5 zo dňa 24.04.2019
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 Viktora Baraňaiho, dátum narodenia: 04.05.1958, trvale bytom Veľké Ludince č. 511,
o odkúpenie obecných pozemkov, parcela č. 1633/51 o výmere 128 m2 v katastrálnom území
Veľké Ludince.
B/


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. 138/1191 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: 04.05.1958, trvale bytom Veľké Ludince č. 511 za kúpnu
cenu (1,70 €/m2) 217,60 EUR (slovom dvestosedemnásť eur 60 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
9. Rôzne

*Starostka obce Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ návrh na úprava ciest v obci Veľké
Ludince metódou „Patchmatic“. Touto technológiou je možné opraviť otvárajúce sa trhliny,
výtlky rôznej hĺbky a rozsahu, nerovnosti povrchu a iné poruchy. Starostka obce navrhla
schváliť zmenu rozpočtu vo výške 4 000 EUR na úpravu ciest.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 67/5 zo dňa 24.04.2019
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

informáciu o úprave ciest v obci Veľké Ludince metódou „Patchmatic“.
B/


schvaľuje

zmenu rozpočtu vo výške 4 000 EUR na úpravu ciest v obci Veľké Ludince metódou
„Patchmatic“.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8
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„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

*Poslankyňa Mgr. Iveta Balázsová predložila poslancom OZ a starostke obce návrh na nákup
nových autobusových zastávok. Bola predložená cenová ponuka od jednej firmy v cene cca.
2 200 EUR za jednu zastávku. Starostka obce navrhla schváliť zmenu rozpočtu vo výške
7 000 EUR na nákup 3 nových autobusových zastávok.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 68/5 zo dňa 24.04.2019
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

informáciu o nákupe nových autobusových zastávok
B/


schvaľuje

zmenu rozpočtu vo výške 7 000 EUR na nákup troch nových autobusových zastávok.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

*Poslanec Vincent Kovács navrhol, aby bol stanovený rozpočet na údržbu obecných budov –
zdravotné stredisko a parkovisko vedľa budovy aj kultúrny dom. Na nasledujúce zasadnutie
OZ poslanci Vincent Kovács, Gabriel Monc a Juraj Balázs pripravia návrh výdavkov spojené
s údržbou obecných budov.
*Predseda kultúrnej komisie Vincent Kovács informoval poslancov o programe obecných
slávností.
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*Poslankyňa ThDr. Eva Antalová informovala poslancov OZ, že 25. mája, v sobotu sa
skutoční „Szeretethíd“ v obci Veľké Ludince. Ďalej informovala poslancov, že 24. mája sa
uskutoční v obci aj slávnostné otvorenie v budove Základnej školy.

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:
12.júna 2019 o 17,00 hod.
Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Bc. Erika Gregorová

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

Overovatelia:

ThDr. Eva Antalová

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

Gabriel Monc

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 24. apríla 2019 konaného v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 59/5 zo dňa 24.04.2019
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: ThDr. Eva Antalová a Gabriel Monc.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

6

„Zdržal sa”

2 – (ThDr. Eva Antalová, Gabriel Monc)

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 24. apríla 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 60/5 zo dňa 24.04.2019
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 24.04.2019 v nasledovnom znení: Program, ktorého návrh bol
zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona o obecnom zriadení
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Program:
11. Otvorenie
12. Voľba overovateľov zápisnice
13. Schválenie programu zasadnutia
14. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
15. Plnenie rozpočtu za rok 2018
16. Správa finančnej komisie – finančná inventúra k 31.12.2018 zo dňa 26.03.2019
17. Správa hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu jednotlivých projektov&.
-

rekonštrukcia futbalového štadióna vo Veľkých Ludinciach,

-

rekonštrukcia materskej školy a

-

výdavky spojené s údržbou školského autobusu.

18. Žiadosti
-

Július Balog – žiadosť o vyjadrenie k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy

-

Viktor Baraňai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – zámer

19. Rôzne
20. Záver
B/
 schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
11. Otvorenie
12. Voľba overovateľov zápisnice
13. Schválenie programu zasadnutia
14. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
15. Plnenie rozpočtu za rok 2018
16. Správa finančnej komisie – finančná inventúra k 31.12.2018 zo dňa 26.03.2019
17. Správa hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu jednotlivých projektov&.
-

rekonštrukcia futbalového štadióna vo Veľkých Ludinciach,

-

rekonštrukcia materskej školy a

-

výdavky spojené s údržbou školského autobusu.

18. Žiadosti
-

Július Balog – žiadosť o vyjadrenie k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy

-

Viktor Baraňai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – zámer

19. Rôzne
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20. Záver
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 24. apríla 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 61/5 zo dňa 24.04.2019
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
21.02.2019.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 24. apríla 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 62/5 zo dňa 24.04.2019
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
plnenie rozpočtu za rok 2018
B/
 schvaľuje
plnenie rozpočtu za rok 2018.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 24. apríla 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 63/5 zo dňa 24.04.2019
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 finančnej komisie – finančná inventúra k 31.12.2018.
B/
 schvaľuje
správu finančnej komisie – finančná inventúra k 31.12.2018 zo dňa 26.03.2019.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 24. apríla 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 64/5 zo dňa 24.04.2019
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 hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu jednotlivých projektov.
B/


schvaľuje

správu hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu jednotlivých projektov.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 24. apríla 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 65/5 zo dňa 24.04.2019
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 Júliusa Baloga o vyjadrenie a súhlas s trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy na
účel stavby: novostavba viničného domu. Jedná sa o parcelu č. 3523/1 o výmere 117 m2
v katastrálnom území Veľké Ludince. Vyjadrenia je potrebné pre Okresný úrad Levice,
pozemkový odbor, k trvalému odňatiu predmetného pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu.
B/


schvaľuje

žiadosť Júliusa Baloga o vyjadrenie a dáva súhlas s trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy
na účel stavby: novostavba viničného domu. Jedná sa o parcelu č. 3523/1 o výmere 117 m2
v katastrálnom území Veľké Ludince.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 24. apríla 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 66/5 zo dňa 24.04.2019
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

žiadosť Viktora Baraňaiho, dátum narodenia: 04.05.1958, trvale bytom Veľké Ludince č. 511,
o odkúpenie obecných pozemkov, parcela č. 1633/51 o výmere 218 m2 v katastrálnom území
Veľké Ludince.
B/


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. 138/1191 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: 04.05.1958, trvale bytom Veľké Ludince č. 511 za kúpnu
cenu (1,70 €/m2) 217,60 EUR (slovom dvestosedemnásť eur 60 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 24. apríla 2019

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 67/5 zo dňa 24.04.2019
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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informáciu o úprave ciest v obci Veľké Ludince metódou „Patchmatic“.
B/


schvaľuje

zmenu rozpočtu vo výške 4 000 EUR na úpravu ciest v obci Veľké Ludince metódou
„Patchmatic“.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 24. apríla 2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 68/5 zo dňa 24.04.2019
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

informáciu o nákupe nových autobusových zastávok
B/


schvaľuje

zmenu rozpočtu vo výške 7 000 EUR na nákup troch nových autobusových zastávok.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

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

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 24. apríla 2019
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