ZÁPISNICA
z 29. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 13. apríla 2018 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 všetci poslanci
a zasadnutie je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnená: Alžbeta Trombitásová – hlavná kontrolórka obce,
Zapisovateľka: Mgr. Monika Szilvásová
2. Voľba overovateľov zápisnice.
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: Ondrej Balázs, Eva Antalová, ThDr.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 320/29 zo dňa 13.04.2018
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: Ondrej Balázs, Eva Antalová, ThDr.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdržal sa”

2 (Ondrej Balázs, Eva Antalová,ThDr.)

„Proti”

0

3. Schválenie programu zasadnutia.
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ program zasadnutia, ktorého návrh
bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona o obecnom zriadení.

1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Správa hlavnej kontrolórky.
6. Opatrovateľská služba od 01.05.2018.
7. Plat starostky obce a hlavnej kontrolórky.
8. Plnenie rozpočtu za rok 2017.
9. Inventarizácia 2017.
10. Cenník služieb.
11. Prejednanie upozornení prokurátora ohľadne:
- VZN obce č. 5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych
podmienok na území obce Veľké Ludince - zrušenie.
- VZN obce č. 3/2013 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných obcou
Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení a jeho zmeny a doplnky –
VZN č.1/2014 a VZN č 2/2015 - zrušenie.
- VZN obce č. 18/2009 o zákaze predaja, podávania a používania alkoholických
nápojov.
- VZN obce č. 17/2009 o údržbe verejných priestranstiev na území obce.
12. Žiadosti:
- odkúpenie pozemku, Peter Varga, Veľké Ludince. č. 216 – schválenie prevodu
- odkúpenie pozemku, Reformovaná kresťanská cirkev, Veľké Ludince č. 212 –
schválenie prevodu
- ATM Point s.r.o. – mesačný príspevok
13. Rôzne.
14. Záver.

Starostka obce navrhla doplniť do programu nasledovné body:
Do bodu 12. (žiadosti) doplniť schválenie prevodu – Júlia Czuczor, Veľké Ludince 362
Do bodu 12. (žiadosti) doplniť zámer na schválenie zámeny pozemku – Štefan Harangozó,
Veľké Ludince 291.
Do bodu 13. (rôzne) doplniť:
- schválenie predloženia ŽoNFP + výška spolufinancovania – „Kompostáreň v obci Veľké
Ludince“,
- informácia o získaní dotácie na nákup elektromobilu,
- nový stav webovej stránky obce Veľké Ludince,
- pozvánka na stretnutie ohľadom prejednania obecnej nádrže vody – na poľnohospodárske
účely.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 321/29 zo dňa 13.04.2018
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

1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Správa hlavnej kontrolórky.
6. Opatrovateľská služba od 01.05.2018.
7. Plat starostky obce a hlavnej kontrolórky.
8. Plnenie rozpočtu za rok 2017.
9. Inventarizácia 2017.
10. Cenník služieb.
11. Prejednanie upozornení prokurátora ohľadne:
- VZN obce č. 5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych
podmienok na území obce Veľké Ludince - zrušenie.
- VZN obce č. 3/2013 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných obcou
Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení a jeho zmeny a doplnky –
VZN č.1/2014 a VZN č 2/2015 - zrušenie.

- VZN obce č. 18/2009 o zákaze predaja, podávania a používania alkoholických
nápojov.
- VZN obce č. 17/2009 o údržbe verejných priestranstiev na území obce.
12. Žiadosti:
- odkúpenie pozemku, Peter Varga, Veľké Ludince. č. 216 – schválenie prevodu
- odkúpenie pozemku, Reformovaná kresťanská cirkev, Veľké Ludince č. 212 –
schválenie prevodu
- odkúpenie pozemku, Júlia Czuczor, Veľké Ludince 362 - schválenie prevodu
- odkúpenie pozemku, Štefan Harangozó, Veľké Ludince 291 – zámer na schválenie
zámeny pozemku.
- ATM Point s.r.o. – mesačný príspevok
13. Rôzne.
- schválenie predloženia ŽoNFP + výška spolufinancovania – „Kompostáreň v obci
Veľké Ludince“,
- informácia o získaní dotácie na nákup elektromobilu,
- nový stav webovej stránky obce Veľké Ludince,
- pozvánka na stretnutie ohľadom prejednania obecnej nádrže vody – na
poľnohospodárske účely.
14. Záver
B/
 schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Správa hlavnej kontrolórky.
6. Opatrovateľská služba od 01.05.2018.
7. Plat starostky obce a hlavnej kontrolórky.
8. Plnenie rozpočtu za rok 2017.
9. Inventarizácia 2017.
10. Cenník služieb.
11. Prejednanie upozornení prokurátora ohľadne:

- VZN obce č. 5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych
podmienok na území obce Veľké Ludince - zrušenie.
- VZN obce č. 3/2013 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných obcou
Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení a jeho zmeny a doplnky –
VZN č.1/2014 a VZN č 2/2015 - zrušenie.
- VZN obce č. 18/2009 o zákaze predaja, podávania a používania alkoholických
nápojov.
- VZN obce č. 17/2009 o údržbe verejných priestranstiev na území obce.
12. Žiadosti:
- odkúpenie pozemku, Peter Varga, Veľké Ludince. č. 216 – schválenie prevodu
- odkúpenie pozemku, Reformovaná kresťanská cirkev, Veľké Ludince č. 212 –
schválenie prevodu
- odkúpenie pozemku, Júlia Czuczor, Veľké Ludince 362 - schválenie prevodu
- odkúpenie pozemku, Štefan Harangozó, Veľké Ludince 291 – zámer na schválenie
zámeny pozemku.
- ATM Point s.r.o. – mesačný príspevok
13. Rôzne.
- schválenie predloženia ŽoNFP + výška spolufinancovania – „Kompostáreň v obci
Veľké Ludince“,
- informácia o získaní dotácie na nákup elektromobilu,
- nový stav webovej stránky obce Veľké Ludince,
- pozvánka na stretnutie ohľadom prejednania obecnej nádrže vody – na
poľnohospodárske účely.
14. Záver.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrolu plnenia uznesení z 28. zasadnutia OZ zo dňa 02.02.2018 predniesla starostka obce –
Bc. Zita Cseri a konštatovala, že všetky body uznesení sú splnené, resp. sú v priebehu plnenia.

Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 322/29 zo dňa 13.04.2018
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
02.02.2018.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2017, ktorú vypracovala hlavná kontrolórka obce Alžbeta
Trombitásová za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce je vypracovaná v súlade s § 18f ods.1 písm. e)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 323/29 zo dňa 13.04.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
 berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.

6. Opatrovateľská služba od 01.05.2018
V ďalšom bode starostka obce informovala poslancov OZ o skončení poskytovania dotácie na
opatrovateľskú službu k 30.04.2018. Každý klient Denného stacionára je zaradený podľa
stupňa odkázanosti na sociálnu službu. Doteraz klienti uhrádzali 20 % za poskytovanie
opatrovateľskej služby a 80 % doplácala obec Veľké Ludince. Týmto starostka obce navrhla
zvýšenie príspevku za poskytovanie opatrovateľskej služby z 20 % na 50 %.
Po skončení dotácie opatrovateľskej služby k 30.04.2018 obec Veľké Ludince naďalej bude
od 01.05.2018 zamestnávať 4 opatrovateľky a financovať z vlastného rozpočtu, až kým
nebude možnosť zapojiť sa do nového projektu na podporu opatrovateľskej služby.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 324/29 zo dňa 13.04.2018
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 starostky obce o skončení poskytovania dotácie na opatrovateľskú službu
k 30.04.2018.

B/
 schvaľuje
zvýšenie

úhrady

príspevku

prijímateľom

opatrovateľskej

služby

za

poskytovanie

opatrovateľskej služby z 20 % na 50 %.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Pani starostka poznamenala, že klienti Denného stacionára EMMANUEL mali na základe
VZN č. 09/2015 schválenú sumu za stravnú jednotku vo výške 1,50 €. Ďalej navrhla zrušiť

VZN č. 09/2015 a predložila návrh na vypracovanie nového VZN č. 01/2018, ktorým sa bude
meniť a dopĺňať VZN č. 07/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby.
Návrh na zrušenie VZN č. 09/2015 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 07/2013 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 325/29 zo dňa 13.04.2018
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/
 schvaľuje
zrušenie VZN č. 09/2015, ktorým sa

mení a dopĺňa VZN č. 07/2013 o poskytovaní

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

B/
 poveruje
Obecný úrad V. Ludince na vypracovanie návrhu VZN č. 01/2018, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 07/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby.
C/ Návrh na zrušenie VZN č. 9/2015 bude vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 16.04.2018
a zvesené dňa 01.05.2018.

7. Plat starostky obce a hlavnej kontrolórky
Predsedkyňa finančnej komisie – Bc. Gabriela Koncserová, v súlade s § 3 odst. 1 a § 4 ods. 2
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest, predložila plat starostky obce a zvýšenie platu s účinnosťou od
01.01.2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 326/29 zo dňa 13.04.2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Ludince v súlade s § 3 odst.1 a § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
A/


berie na vedomie

plat starostky obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 1 889,00 € mesačne s účinnosťou od
01.01.2018.
B/


schvaľuje

starostke obce Bc. Zite Cseri, zvýšenie platu o 45 %, čo predstavuje 851,00 € s účinnosťou
od 01.01.2018.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

C/


odôvodnenie

Finančná komisia na základe uznesení č. 324/29 zo dňa 13.04.2018 a č. 325/29 zo dňa
13.04.2018 v ktorých sa poukazuje na nutnosť zvýšenia výdavkov občanom obce, z toho
dôvodu navrhla zníženie navýšenia platu starostky obce Bc. Zity Cseri.

Ďalej predsedkyňa finančnej komisie – Bc. Gabriela Koncserová, predložila plat hlavnej
kontrolórky a mesačnú odmenu s účinnosťou od 01.01.2018 v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a §
18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 327/29 zo dňa 13.04.2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Ludince v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
A/


berie na vedomie

plat hlavného kontrolóra obce, v súlade s § 18c zákona o obecnom zriadení, a to v sume
294,00 € mesačne s účinnosťou od 01.01.2018.

B/


schvaľuje

hlavnému kontrolórovi obce Veľké Ludince Alžbete Trombitásovej mesačnú odmenu 12 %,
čo predstavuje 36,00 €, s účinnosťou od 01.01.2018.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

C/


odôvodnenie

Finančná komisia na základe uznesení č. 324/29 zo dňa 13.04.2018 a č. 325/29 zo dňa
13.04.2018 v ktorých sa poukazuje na nutnosť zvýšenia výdavkov občanom obce, z toho
dôvodu navrhla zníženie navýšenia platu hlavnej kontrolórky obce Alžbety Trombitásovej.

8. Plnenie rozpočtu obce Veľké Ludince za rok 2017
Starostka obce predložila poslancom OZ plnenie rozpočtu za rok 2017, ktorý vypracovala
účtovníčka obce Mgr. Iveta Balázsová. Poslanci k plneniu rozpočtu nemali zásadné
pripomienky.

Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 328/29 zo dňa 13.04.2018
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 2017

B/
 schvaľuje
plnenie rozpočtu za rok 2017.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

9. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2017
Predsedkyňa Ústrednej inventarizačnej komisie predložila zápisnicu Ústrednej inventarizačnej
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
k 31.12.2017.

a záväzkov

Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 329/29 zo dňa 13.04.2018
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
zápisnicu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017.
10. Cenník služieb obce Veľké Ludince
Od nasledujúceho bodu programu sa poslanec Gabriel Monc vzdialil z rokovania OZ.
Starostka obce predložila nový vypracovaný cenník služieb obecného úradu vo Veľkých
Ludinciach.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 330/29 zo dňa 13.04.2018
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
cenník služieb obecného úradu Veľké Ludince.

B/
 schvaľuje
cenník služieb obecného úradu Veľké Ludince.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
10. Prejednanie upozornení (protestov) prokurátora ohľadne VZN

Starostka obce informovala poslancov OZ, že Okresná prokuratúra Levice podala vo veci
VZN protesty prokurátora, ktoré je potrebné prejednať na obecnom zastupiteľstve.
Dňa 16.03.2018 pod číslom 302/2018, číslo spisu 42, obec Veľké Ludince obdržala
z Okresnej prokuratúry Levice protest prokurátora voči VZN obce Veľké Ludince č. 5/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych podmienok na území obce Veľké
Ludince.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 331/29 zo dňa 13.04.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ludince po prerokovaní v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ust.
§ 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
A/
vyhovuje protestu prokurátora sp.zn.Pd 10/18/4402-5 zo dňa 13.3.2018 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Veľké Ludince č.5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou podľa miestnych podmienok na území obce Veľké Ludince a zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
podľa miestnych podmienok na území obce Veľké Ludince.
B/
Návrh na zrušenie VZN č. 5/2013 bude vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 16.04.2018
a zvesený dňa 01.05.2018.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Dôvodová správa :

Dňa 16.3.2018 bol Obecnému zastupiteľstvu obce Veľké Ludince prostredníctvom starostky
obce doručený protest prokurátora sp.zn.Pd 10/18/4402 zo dňa 13.3.2018 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Veľké Ludince č.5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou podľa miestnych podmienok na území obce Veľké Ludince.
Všeobecne záväzné nariadenie obce je všeobecne záväzný právny predpis vydávaný obecným
zastupiteľstvom. Zákon o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. rozoznáva vecnú pôsobnosť
orgánov obce ako :
a) samostatnú, v rámci ktorej obec vykonáva samosprávne funkcie;
b) prenesenú, delegovanú, v rámci ktorej obec na základe zákona a v jeho medziach vykonáva
niektoré úlohy štátnej správy.
Všeobecne záväzné nariadenia vydáva obecné zastupiteľstvo ako príslušný orgán obce
jednak v samostatnej pôsobnosti obce (ako tzv. „samosprávne nariadenie“) a jednak v oblasti
prenesenej, delegovanej pôsobnosti (ako tzv. „správne nariadenie“). Vydávanie všeobecne
záväzných nariadení obce upravuje najmä článok 68 Ústavy SR a ustanovenie § 6 Zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Samosprávne nariadenie obecného zastupiteľstva nesmie
odporovať Ústave, ani zákonu. Správne nariadenie nesmie odporovať nielen Ústave alebo
zákonu, ale ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Ludince prijalo na svojom zasadnutí dňa 27.9.2013
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.5/2013 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou podľa miestnych podmienok na území obce Veľké Ludince.
Prokurátorom

napadnuté

všeobecne

záväzné

nariadenie

č.5/2013

o spôsobe

náhradného zásobovania vodou podľa miestnych podmienok na území obce Veľké Ludince je
sčasti v rozpore so zákonom. Boli zistené taktiež pochybenia v procese jeho prijímania.
Vzhľadom na rozsah ustanovení, ktoré nie sú v súlade so zákonom, je nevyhnutné všeobecne
záväzné nariadenie č. 5/2013 zrušiť ako celok. Následne bude pripravený na ďalšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva návrh nového všeobecne záväzného nariadenia v súlade s ust. § 36
ods.7 pís.b), c) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a
o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
Dňa 12.04.2018 pod číslom 403/2018, číslo spisu 42, obec Veľké Ludince obdržala
z Okresnej prokuratúry Levice protest prokurátora voči VZN obce Veľké Ludince č. 3/2013 o
o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za
prenájom priestorov, budov a zariadení a jeho zmeny a doplnky - Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Veľké Ludince č.1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné

nariadenie č.3/2013 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké
Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení a Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Veľké Ludince č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Veľké Ludince č.1/2014 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných Obcou
Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 332/29 zo dňa 13.04.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ludince po prerokovaní v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ust.
§ 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
A/
vyhovuje protestu prokurátora sp.zn.Pd 11/18/4402-7 zo dňa 14.3.2018 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Veľké Ludince č. 3/2013 o cenách poskytovaných služieb
a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení
a jeho zmeny a doplnky - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.1/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o cenách poskytovaných
služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov
a zariadení a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č. 2/2015, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.1/2014 o cenách
poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za prenájom
priestorov, budov a zariadení a zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince
č.3/2013 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za
prenájom priestorov, budov a zariadení a jeho zmeny a doplnky - Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Veľké Ludince č.1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č.3/2013 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké
Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení a Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Veľké Ludince č.2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké
Ludince č.1/2014 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké
Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení.
B/
Návrh na zrušenie VZN č. 1/2014 bude vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 16.04.2018
a zvesený dňa 01.05.2018.

Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Dôvodová správa :
Dňa 12.04.2018 bol Obecnému zastupiteľstvu obce Veľké Ludince prostredníctvom starostky
obce doručený protest prokurátora sp.zn.Pd 11/18/4402-7 zo dňa 14.3.2018 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Veľké Ludince č. 3/2013 o cenách poskytovaných služieb
a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení
a jeho zmeny a doplnky - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.1/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o cenách poskytovaných
služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov
a zariadení a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.2/2015, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.1/2014 o cenách
poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za prenájom
priestorov, budov a zariadení.
Všeobecne záväzné nariadenie obce je všeobecne záväzný právny predpis vydávaný obecným
zastupiteľstvom. Zákon o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. rozoznáva vecnú pôsobnosť
orgánov obce ako :
a) samostatnú, v rámci ktorej obec vykonáva samosprávne funkcie;
b) prenesenú, delegovanú, v rámci ktorej obec na základe zákona a v jeho medziach vykonáva
niektoré úlohy štátnej správy.
Všeobecne záväzné nariadenia vydáva obecné zastupiteľstvo ako príslušný orgán obce
jednak v samostatnej pôsobnosti obce (ako tzv. „samosprávne nariadenie“) a jednak v oblasti
prenesenej, delegovanej pôsobnosti (ako tzv. „správne nariadenie“). Vydávanie všeobecne
záväzných nariadení obce upravuje najmä článok 68 Ústavy SR a ustanovenie § 6 Zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Samosprávne nariadenie obecného zastupiteľstva nesmie
odporovať Ústave, ani zákonu. Správne nariadenie nesmie odporovať nielen Ústave alebo
zákonu, ale ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Ludince prijalo na svojom zasadnutí 17.05.2013
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.3/2013 o cenách poskytovaných
služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov

a zariadení, na zasadnutí dňa 07.03.2014 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince
č.1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o cenách
poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za prenájom
priestorov, budov a zariadení a na zasadnutí dňa 23.10.2015 Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Veľké Ludince č.2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Veľké Ludince č.1/2014 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných Obcou
Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení.
Prokurátorom napadnuté všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 v znení zmien
a doplnkov je

v rozpore so zákonom. V časti ukladá povinnosti bez zákonného

splnomocnenia, v časti je neurčité a v časti modifikuje zákonné ustanovenia. Protest
prokurátora sp.zn.Pd 11/18/4402-7 zo dňa 14.3.2018 je dôvodný a navrhujeme preto, aby
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Ludince protestu prokurátora sp.zn.Pd 11/18/4402 zo dňa
14.3.2018 vyhovelo a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.3/2013 o cenách
poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za prenájom
priestorov, budov a zariadení, Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.1/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o cenách poskytovaných
služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov
a zariadení a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.2/2015, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.1/2014 o cenách
poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných Obcou Veľké Ludince a za prenájom
priestorov, budov a zariadení, boli zrušené. Úhrady za služby poskytnuté obcou fyzickým
a právnickým osobám budú upravené smernicou obce.
Dňa 12.04.2018 pod číslom 402/2018, číslo spisu 42, obec Veľké Ludince obdržala
z Okresnej prokuratúry Levice protest prokurátora voči VZN obce Veľké Ludince č.18/2009
o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 333/29 zo dňa 13.04.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ludince po prerokovaní v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ust.
§ 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
A/

vyhovuje protestu prokurátora sp.zn.Pd 7/18/4402-5 zo dňa 13.3.2018 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Veľké Ludince č.18/2009 o zákaze predaja, podávania
a požívania alkoholických nápojov a zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké
Ludince č.18/2009 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.

B/
Návrh na zrušenie VZN č. 18/2009 bude vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 16.04.2018
a zvesený dňa 01.05.2018.
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Dôvodová správa :
Dňa 12.4.2018 bol Obecnému zastupiteľstvu obce Veľké Ludince prostredníctvom
starostky obce doručený protest prokurátora sp.zn.Pd 7/18/4402-5 zo dňa 13.3.2018 proti
Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Ludince č. 18/2009 o zákaze predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov.
Všeobecne záväzné nariadenie obce je všeobecne záväzný právny predpis vydávaný
obecným zastupiteľstvom. Zákon o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. rozoznáva vecnú
pôsobnosť orgánov obce ako :
a) samostatnú, v rámci ktorej obec vykonáva samosprávne funkcie;
b) prenesenú, delegovanú, v rámci ktorej obec na základe zákona a v jeho medziach vykonáva
niektoré úlohy štátnej správy.
Všeobecne záväzné nariadenia vydáva obecné zastupiteľstvo ako príslušný orgán obce
jednak v samostatnej pôsobnosti obce (ako tzv. „samosprávne nariadenie“) a jednak v oblasti
prenesenej, delegovanej pôsobnosti (ako tzv. „správne nariadenie“). Vydávanie všeobecne
záväzných nariadení obce upravuje najmä článok 68 Ústavy SR a ustanovenie § 6 Zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Samosprávne nariadenie obecného zastupiteľstva nesmie
odporovať Ústave, ani zákonu. Správne nariadenie nesmie odporovať nielen Ústave alebo
zákonu, ale ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Ludince prijalo na svojom zasadnutí dňa
20.11.2009 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince č.18/2009 o zákaze predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov.
Prokurátorom napadnuté všeobecne záväzné nariadenie č.18/2009 o zákaze predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov je sčasti v rozpore so zákonom. Boli zistené
taktiež pochybenia v procese jeho prijímania. Vzhľadom na rozsah ustanovení, ktoré nie sú
v súlade so zákonom, je nevyhnutné všeobecne záväzné nariadenie č.18/2009 zrušiť ako
celok. Následne bude pripravený na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh nového
všeobecne záväzného nariadenia podľa § 2 ods.4 a ods.5 Zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb.
Dňa 12.04.2018 pod číslom 404/2018, číslo spisu 42, obec Veľké Ludince obdržala
z Okresnej prokuratúry Levice protest prokurátora voči VZN obce Veľké Ludince č.17/2009
o údržbe verejných priestranstiev na území obce Veľké Ludince.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 334/29 zo dňa 13.04.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ludince po prerokovaní v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ust.
§ 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
A/
vyhovuje protestu prokurátora sp.zn.Pd 8/18/4402-6 zo dňa 14.3.2018 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Veľké Ludince č.17/2009 o údržbe verejných priestranstiev na
území obce Veľké Ludince a zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince
č.17/2009 o údržbe verejných priestranstiev na území obce Veľké Ludince.
B/
Návrh na zrušenie VZN č. 17/2009 bude vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 16.04.2018
a zvesený dňa 01.05.2018.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Dôvodová správa :
Dňa 12.4.2018 bol Obecnému zastupiteľstvu obce Veľké Ludince prostredníctvom
starostky obce doručený protest prokurátora sp.zn.Pd 8/18/4402 zo dňa 14.3.2018 proti
Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Ludince č. 17/2009 o údržbe verejných
priestranstiev.
Všeobecne záväzné nariadenie obce je všeobecne záväzný právny predpis vydávaný
obecným zastupiteľstvom. Zákon o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. rozoznáva vecnú
pôsobnosť orgánov obce ako :
a) samostatnú, v rámci ktorej obec vykonáva samosprávne funkcie;
b) prenesenú, delegovanú, v rámci ktorej obec na základe zákona a v jeho medziach vykonáva
niektoré úlohy štátnej správy.
Všeobecne záväzné nariadenia vydáva obecné zastupiteľstvo ako príslušný orgán obce
jednak v samostatnej pôsobnosti obce (ako tzv. „samosprávne nariadenie“) a jednak v oblasti
prenesenej, delegovanej pôsobnosti (ako tzv. „správne nariadenie“). Vydávanie všeobecne
záväzných nariadení obce upravuje najmä článok 68 Ústavy SR a ustanovenie § 6 Zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Samosprávne nariadenie obecného zastupiteľstva nesmie
odporovať Ústave, ani zákonu. Správne nariadenie nesmie odporovať nielen Ústave alebo
zákonu, ale ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Ludince prijalo na svojom zasadnutí dňa
23.10.2009 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Ludince

č. 17/2009 o údržbe

verejných priestranstiev.
Prokurátorom napadnuté všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2009 o údržbe verejných
priestranstiev je v rozpore so zákonom. Týka sa širokého okruhu prevažne spoločenských
vzťahov, ktoré sú upravené zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Boli
zistené taktiež pochybenia v procese jeho prijímania. Všeobecne záväzné nariadenie nespĺňa
požiadavky jednoznačnosti, prehľadnosti a terminologickej presnosti. Ukladá povinnosti,
ktoré nie sú v zákone, resp. ktoré zo zákona nemožno vyvodiť. Taktiež všeobecne záväzné
nariadenie preberá zákonnú úpravu v rozpore s ust. § 6 ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
S poukazom na uvedené skutočnosti je nevyhnutné všeobecne záväzné nariadenie
č.17/2009 zrušiť ako celok.

Dňa 19.03.2018 pod číslom 312/2018, číslo spisu 42, obec Veľké Ludince obdržala
z Okresnej prokuratúry Levice upozornenie prokurátora podľa § 28 odsek 1 zákona č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 335/29 zo dňa 13.04.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ludince po prerokovaní
-

berie na vedomie upozornenie prokurátora zo dňa 14.3.2018, č. Pd 48/18/4402-6 vo
veci postupu podľa § 6 ods.3, ods.4, ods.6 a ods.7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zverejňovania návrhu programu zasadnutia
zastupiteľstva na úradnej tabuli v obci;

-

žiada starostku obce prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa nedostatky zistené
v upozornení v budúcej činnosti obecného zastupiteľstva nevyskytnú,

a to najmä

opatrenia, ktoré zabezpečia, že obecný úrad bude pripravovať a predkladať materiály na
zasadnutie zastupiteľstva tak, aby návrh programu rokovania bol zverejňovaný na
úradnej tabuli obce aspoň tri dni pred zasadnutím zastupiteľstva a aby zverejnenie
návrhu programu zastupiteľstva na úradnej tabuli obce bolo hodnoverným spôsobom
preukázateľné; v prípade prijímania všeobecne záväzných nariadení žiada starostku obce
prijať opatrenia, ktoré zabezpečia vyvesenie návrhu nariadenia na úradnej tabuli obce
najmenej 15 dní pred rokovaním a zverejnenie návrhu nariadenia hodnoverným
spôsobom.
12. Žiadosti
Od nasledujúceho bodu programu sa rokovania zúčastnil aj poslanec Gabriel Monc.
Starostka obce podala poslancom OZ informáciu o schválených zámeroch na predaj majetku
obce, ktoré boli schválené na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Nakoľko je potrebné na
nasledujúcom zasadnutí schváliť prevod majetku obce, starostka opätovne predniesla
informáciu o žiadostiach na odkúpenie pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
nakoľko ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej
výmery a malej hodnoty.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 336/29 zo dňa 13.04.2018
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
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:
z parcely č. 540/18 reg. C na LV č. 1 sa odčlení diel č. 27 o výmere 31 m2 a
z parcely č. 540/17 reg. E na LV č. 2247 sa odčlení diel č. 26 o výmere 13 m2
spolu 44 m2
na základe geometrického plánu č. 34691588-5/2017, zo dňa 13.02.2018, ktorý vypracoval
súkromný geodet Ing. Alexander Lebocz – GEOPARD, Strekov, Brezová 1250, úradne
overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa 27.02.2018
v prospech Kupujúceho:
Peter Varga, nar. 15.06.1985, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 216, za kúpnu cenu (1,70
€/m2) 74,80 euro (slovom: sedemdesiatštyri eur 80 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 337/29 zo dňa 13.04.2018
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
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:
z pozemku č. parc. 540/17 registra „E“ na LV č. 2247 sa odčlení:
diel č. 21 o výmere 1 m2,
diel č. 30 o výmere 63 m2,
z pozemku parc. č. 540/18 registra „C“ na LV č.1 sa odčlení:
diel č. 31 o výmere 105 m2,
z pozemku parc. č. 540/27 registra „C“ na LV č.1 sa odčlení:
celý pozemok o výmere 847 m2,
z pozemku parc. č. 540/35 registra „C“ na LV č.1 sa odčlení:
diel č. 34 o výmere 529 m2,
z pozemku parc. č. 542 registra „C“ na LV č.1 sa odčlení:
diel č. 12 o výmere 201 m2,
diel č. 7 o výmere 113 m2,
diel č. 4 o výmere 65 m2,
diel č. 36 o výmere 94 m2.
Spolu:

2018 m2.

Na základe geometrického plánu č. 34691588-5/2017, zo dňa 13.02.2018, ktorý vypracoval
súkromný geodet Ing. Alexander Lebocz – GEOPARD, Strekov, Brezová 1250, úradne
overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa 27.02.2018
v prospech Kupujúceho:
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Veľké Ludince, 935 65 Veľké
Ludince 212, za dohodnutú kúpnu cenu 1 000 € (slovom: tisíc eur).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1 (Gabriel Monc)

„Proti”

0

Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 338/29 zo dňa 13.04.2018
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
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:
z parcely č. 538/25 reg. C sa odčlení diel č. 2 o výmere 249 m2 a diel č. 4 o výmere 9 m2
v prospech Kupujúcej:
Júlia Czuczor, dátum narodenia: 02.03.1998, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince 362 za
kúpnu cenu (1,70 €/m2) 438,60 euro (slovom: štyristotridsaťosem eur 60 centov).
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 339/29 zo dňa 13.04.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince

A/
 berie na

vedomie

žiadosť Štefana Harangozóa, nar. 19.01.1957, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince 291
o zámenu obecného pozemku,
Jedná sa o pozemok registra „C“ parcela č. 2944/5 vo výmere 95 m2
za diel č.1 a diel č.3 z parcely registra „E“ č. 2730/2
a diel č. 2 a diel č. 4 z parcely registra „E“ č. 2954/1 spolu 95 m2,
na základe geometrického plánu č. 35974672-213/2017, zo dňa 12.01.2018, ktorý vypracoval
MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, úradne overený Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor, dňa 26.02.2018.

B/
 s c h v a ľ u je
zámer na zámenu pozemku :
Jedná sa o pozemok registra „C“ parcela č. 2944/5 vo výmere 95 m2
za diel č.1 a diel č.3 z parcely registra „E“ č. 2730/2
a diel č. 2 a diel č. 4 z parcely registra „E“ č. 2954/1 spolu 95 m2,
na základe geometrického plánu č. 35974672-213/2017, zo dňa 12.01.2018, ktorý vypracoval
MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, úradne overený Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor, dňa 26.02.2018.
Len v tom prípade, keď žiadateľ Štefan Harangozó, nar. 19.01.1957, trvale bytom 935 65
Veľké Ludince 291 preukáže vlastníctvo nehnuteľnosti.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

* Dňa 15.03.2018 pod číslom 297/2018, číslo spisu 119, obec Veľké Ludince obdržala zo
spoločnosti ATM Point,s.r.o, Jegorovova 29A, 974 01 Banská Bystrica žiadosť o prejednanie
mesačného príspevku vo výške 100 € na využívanie bankomatu v priestoroch predajne
Supermarketu Coop Jednota Nové Zámky – pobočka Veľké Ludince.

Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 340/29 zo dňa 13.04.2018
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 navedomie
žiadosť spoločnosti ATM Point,s.r.o, Jegorovova 29A, 974 01 Banská Bystrica o prejednanie
mesačného príspevku vo výške 100 € na využívanie bankomatu v priestoroch predajne
Supermarketu Coop Jednota Nové Zámky – pobočka Veľké Ludince.
B/
 neschvaľuje
mesačný príspevok vo výške 100 € spoločnosti ATM Point,s.r.o, Jegorovova 29A, 974 01
Banská Bystrica na využívanie bankomatu v priestoroch predajne Supermarketu

Coop

Jednota Nové Zámky – pobočka Veľké Ludince.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

0

„Zdržal sa”

0

„Proti”

9

13. Rôzne
Staroska obce – Bc. Zita Cseri informovala poslancov OZ o zapojení sa do projektu
„Kompostáreň v obci Veľké Ludince“. Zo strany žiadateľa je potrebné spolufinancovanie vo
výške 5 % celkových oprávnených výdavkov.
Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 341/29 zo dňa 13.04.2018
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 navedomie
informáciu starostky obce o zapojení sa do projektu „Kompostáreň v obci Veľké Ludince“.
B/
 s c h v a ľ u je
spolufinancovanie vo výške 5 %, z celkových oprávnených výdavkov na projekt s názvom
„Kompostáreň v obci Veľké Ludince“, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

*Starostka obce dala do pozornosti poslancom OZ aktuálnu výzvu na predkladanie Žiadostí
o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2018 na nákup nových elektromobilov.
Maximálna výška žiadanej dotácie je 30 000,00 EUR.

Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 342/29 zo dňa 13.04.2018
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 navedomie
aktuálnu výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2018
na nákup nových elektromobilov.
*Starostka obce informovala poslancov OZ o novom stave webovej stránky obce Veľké
Ludince – www.velkeludince.sk –, ktorú bude realizovať spoločnosť Galileo Corporation
s.r.o, so sídlom Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda. So spoločnosťou obec Veľké Ludince
uzatvorí zmluvu o vytvorení webového sídla, zmluvu o zriadení a prevádzke mobilnej
aplikácie a zmluvu o prevádzke webového sídla.

Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 343/29 zo dňa 13.04.2018
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 navedomie
nový stav webovej stránky obce Veľké Ludince a uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou
Galileo Corporation s.r.o, so sídlom Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda.
*Starostka obce podala ďalšiu informáciu o stretnutí predsedu družstva PD Veľké Ludince,
Arnolda Pereszlényiho – SHR, Szalma Tamása – SHR a Czuczora Gergelya vo veci
prejednania používania obecnej nádrže vody na poľnohospodárske účely.

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 za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila.

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Mgr. Monika Szilvásová

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

Overovatelia:

Ondrej Balázs

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

Eva Antalová, ThDr.

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

