ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 22. januára 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 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: Peter Lebocz a Gabriela Koncserová.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 38/3 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
za overovateľov zápisnice:
1. Peter Lebocz
2. Gabriela Koncserová

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

7

„Zdržal sa”

2

„Proti”

0

- Peter Lebocz, Gabriela Koncserová

1

3. Schválenie programu zasadnutia.
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva program
zasadnutia, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 15.01.2019 podľa § 12,
ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 39/3 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 22.01.2019 v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Ludince
6. Schválenie členov komisie športu a kultúry
7. Žiadosť – Adriany Harskej o jednorázovú pomoc
8. Rôzne
-

Výzva č. 1 – Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince

9. Záver
Starostka obce navrhla doplniť do programu nasledovné body:
Do bodu 8. (rôzne):
-

určenie zapisovateľov jednotlivých komisií

-

doplnenie členov Rady školy o ďalšieho člena: ThDr. Eva Antalová

-

Štefan Garai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov

B/
 Schvaľuje
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
2

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Ludince
6. Schválenie členov komisie športu a kultúry
7. Žiadosť – Adriany Harskej o jednorázovú pomoc
8. Rôzne
-

Výzva č. 1 – Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince

-

určenie zapisovateľov jednotlivých komisií

-

doplnenie členov Rady školy o ďalšieho člena: ThDr. Eva Antalová

-

Štefan Garai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov
9. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrolu plnenia uznesení z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
13.12.2018 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. 40/3 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
13.12.2018.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
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5. Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Ludince
Hlavného kontrolóra obce volí obecné zastupiteľstvo a s obcou je v pracovnoprávnom
vzťahu. Pracovná zmluva s kontrolórom obce sa uzatvára na obdobie šiestich rokov, kedy trvá
jeho funkčné obdobie. Výkon funkcie hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods. 8 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia a
dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer (§ 18a ods.
11 zákona o obecnom zriadení). Hlavný kontrolór obce pri skončení pracovného pomeru
uplynutím funkčného obdobia nemá nárok na odstupné, pretože zákon o obecnom
zriadení túto

povinnosť

neustanovuje. Odstupné prináleží

zamestnancovi,

s

ktorým

zamestnávateľ skončil pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodov
uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, čo sa v
tomto prípade na kontrolóra obce nevzťahuje.
Hlavný kontrolór obce má svoje postavenie, svoje práva a povinnosti upravené v zákone
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). V citovanom
zákone je upravený aj rozsah kontrolnej činnosti, ktorú hlavný kontrolór vykonáva, subjekty,
ktoré spadajú do jeho kontrolnej pôsobnosti – kontrolované subjekty, úlohy, ktoré hlavný
kontrolór pri svojej činnosti plní, nakoniec aj možnosť obce a povinnosť samosprávneho kraja
zriadiť útvar hlavného kontrolóra, jeho kompetencie a úlohy.
V citovanom zákone nie sú vymedzené konkrétne pravidlá kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra; podľa § 18e – Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce postupuje
hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný
zákon, ktorým je zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).
V súvislosti so zrušením zákona o finančnej kontrole s účinnosťou od 1. 1. 2016 nastáva pre
hlavného kontrolóra zmena v uplatňovaní základných pravidiel pri výkone kontrolnej
činnosti. Po 1. 1. 2016 nebude hlavný kontrolór postupovať podľa základných pravidiel
následnej finančnej kontroly (§ 13 až § 25), ale bude postupovať podľa základných pravidiel
finančnej kontroly a auditu (§ 20 až § 27) ustanovených novým zákonom o finančnej kontrole
a audite. V starom zákone o finančnej kontrole boli základnými pravidlami následnej
finančnej kontroly určené oprávnenia a povinnosti kontrolného orgánu a kontrolovaného
subjektu, pričom kontrolný orgán bol definovaný ako orgán verejnej správy, ktorý vykonáva
následnú finančnú kontrolu, a kontrolovaný subjekt ako orgán verejnej správy, jeho vnútorné
organizačné útvary, preddavkové organizácie, právnická osoba a fyzická osoba, ku ktorej
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orgán verejnej správy vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa, v ktorej vykonáva
akcionárske práva, a právnická osoba, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné
prostriedky z rozpočtu orgánu verejnej správy.
V novom zákone o finančnej kontrole a audite sú základnými pravidlami finančnej kontroly
a auditu určené oprávnenia a povinnosti oprávnenej osoby a povinnej osoby; oprávnenou
osobou je orgán verejnej správy, ak vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo
finančnú kontrolu na mieste, správca kapitoly štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,
ak vykonáva vnútorný audit alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF
SR“), Úrad vládneho auditu – § 4 alebo iná právnická osoba, ktorá je poverená výkonom
auditu a povinnou osobou je orgán verejnej správy, jeho vnútorný organizačný útvar a osoba,
ak sa u nich vykonáva alebo sa má vykonať administratívna finančná kontrola, finančná
kontrola na mieste, vnútorný audit alebo vládny audit.
Úlohy hlavného kontrolóra
Kontrolná činnosť
Najdôležitejšou úlohou hlavného kontrolóra je výkon kontrolnej činnosti. Touto sa rozumie
(§ 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení):
-

kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a
nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec
užíva podľa osobitných predpisov (napr. na základe zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu),

-

kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

-

kontrola vybavovania sťažností a petícií,

-

kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne
záväzných nariadení obce,

-

kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

-

kontrola dodržiavania interných predpisov obce,

-

kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (napr. sledovanie
dodržiavania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich
prijatím hlavným kontrolórom alebo oprávnenia hlavného kontrolóra počas tzv.
ozdravného režimu obce – na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy).

Takejto kontrolnej činnosti podliehajú:
-

obecný úrad,
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-

rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou,

-

právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný do užívania, a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku,

-

osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné
finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu
(podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o rozpočtových
pravidlách) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór taktiež:
-

spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

-

vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

-

plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom (napr. plní úlohu tzv. zodpovednej
osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ),

-

vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu
obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

-

zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom
poradným (teda môže svojou odbornou činnosťou napomôcť poslancom rozhodnúť
sa); môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným
zastupiteľstvom,

-

je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej
činnosti, je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom alebo starostovi.

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach, konaného dňa
22. januára 2019 v zasadačke Obecného úradu Veľké Ludince
Uznesenie č. 41/3-1 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra tajným
hlasovaním.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Iveta Balázsová

Uznesenie č. 41/3-2 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje volebnú komisiu z poslancov obecného zastupiteľstva Obce
Veľké Ludince pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení:
Predseda:

Vincent Kovács

Člen:

Alžbeta Morvaiová

Člen:

Peter Lebocz

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Iveta Balázsová

Uznesenie č. 41/3-3 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo
A/
 berie na vedomie

výsledky volieb na funkciu hlavného kontrolóra Obce Veľké Ludince.
B/
 konštatuje, že s účinnosťou od 01.02.2019, na šesťročné funkčné obdobie, úväzok
0,20, bola do funkcie hlavného kontrolóra Obce Veľké Ludince zvolená
kandidátka č. 2 – Ildikó Leszkó (Tvrdošovce).
C/
 schvaľuje
v zmysle § 18c, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavnému kontrolórovi Obce
Veľké Ludince, plat ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 1,54 podľa
počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
6. Schválenie členov komisie športu a kultúry

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ na schválenie zloženie komisie
športu a kultúry. Členmi komisie sú poslanci obecného zastupiteľstva (OZ) a odborníci z
radov obyvateľov obce Veľké Ludince. Členov komisie v minimálnom počte 3 volí a
odvoláva obecné zastupiteľstvo. Funkčné obdobie členov komisie je totožné s funkčným
obdobím obecného zastupiteľstva. Podľa vyjadrenia p.Lebocza, že sa vzdáva predsedníctva
komisie športu a kultúry a na návrh poslancov, aby sa komisia rozdelila na komisiu športu a
komisiu kultúry obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 42/3 zo dňa 22.01.2019
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

že poslanec – predseda Peter Lebocz vzdal sa funkcie predsedu komisie športu a kultúry.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Peter Lebocz
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B/
 berie na vedomie

návrh na zloženie komisie športu nasledovne:
Komisia športu:
Predseda: Peter Lebocz
Členovia: Ladislav Gubrica, Szilveszter Urbán, Juraj Balázs

C/
 schvaľuje
Komisiu športu:
Predseda: Peter Lebocz
Členovia: Ladislav Gubrica, Szilveszter Urbán, Juraj Balázs

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Juraj Balázs

D/
 berie na vedomie

návrh na zriadenie komisie kultúry nasledovne:
Komisia kultúry:
Predseda: Vincent Kovács
Členovia: István Nagy Csomor, Alžbeta Morvaiová, Eva Antalová ThDr., Ildikó Balogh Mgr.,
Kinga Cseri Mgr.
 schvaľuje
Komisiu kultúry:
Predseda: Vincent Kovács
Členovia: István Nagy Csomor, Alžbeta Morvaiová, Eva Antalová ThDr., Ildikó Balogh Mgr.,
Kinga Cseri Mgr.
Doplnenie komisie predloží predseda na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Vincent Kovács

7. Žiadosť – Adriany Harskej o jednorázovú pomoc
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
žiadosť Adriany Harskej o jednorázovú dávku v hmotnej a sociálnej núdzi na základe
písomnej žiadosti. Navrhuje, aby sociálna komisia prešetrila na tvári miesta sociálnu situáciu
a opodstatnenosť žiadosti a v prípade, že je žiadosť oprávnená schváliť výpomoc iba na kúpu
liekov potrebných na liečenie ochorenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 43/3 zo dňa 22.01.2019
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 Adriany Harskej, trvale bytom Veľké Ludince č. 0, o jednorázovú dávku v hmotnej
a sociálnej núdzi.
B/


odkladá prerokovanie

Žiadosti Adriany Harskej, trvale bytom Veľké Ludince č. 0, o jednorázovú dávku v hmotnej
a sociálnej núdzi. Zároveň starostka obce Zita Cseri na základe návrhu obecného
zastupiteľstva poveruje členov sociálnej komisie na prešetrenie nároku na priznanie
jednorázovej dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
8. Rôzne
 Výzva č. 1 – Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 44/3 zo dňa 22.01.2019
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/

Zberný

berie na vedomie
dvor

v obci

odpadu

Veľké

Ludince

–

stavebné

práce:

výzva

č.

1

na vysvetlenie/doplnenie VO. Starostka obce Zita Cseri informovala poslancov obecného
zastupiteľstva o stave projektu Zberný dvor.

 Určenie zapisovateľov jednotlivých komisií
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 45/3 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/


berie na vedomie

určenie zapisovateľov jednotlivých komisií nasledovne:
Komisie Obecného zastupiteľstva Veľké Ludince
/schválenie zloženia komisie 13.12.2018/
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Komisia financií a hospodárenia s majetkom obce:
Predseda: Bc. Gabriela Koncserová
Členovia: Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor, Ondrej Balázs
Zapisovateľka: Mária Mikeš Kasmán
Komisia športu:
Predseda: Peter Lebocz
Členovia: Ladislav Gubrica, Szilveszter Urbán, Juraj Balázs
Zapisovateľ: Mgr. Ladislav Gubrica
Komisia kultúry:
Predseda: Vincent Kovács
Členovia: István Nagy Csomor, Alžbeta Morvaiová, Eva Antalová ThDr., Ildikó Balogh Mgr.,
Kinga Cseri Mgr.
Zapisovateľ: Mgr. Ladislav Gubrica
Komisia verejného záujmu:
Predseda: Iveta Balázsová, Mgr.
Členovia: Bc. Gabriela Koncserová, Bc. Erika Gregorová
Zapisovateľka: Bc. Erzsébet Molnár
Sociálna komisia:
Predseda: Alžbeta Morvaiová
Členovia: Mgr. Ildikó Balogh, Gabriel Monc, ThDr. Eva Antalová
Zapisovateľka: Bc. Erzsébet Molnár
Komisia verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda: Juraj Balázs
Členovia: Zsolt Kurali, Peter Pásztor, Ondrej Balázs
Zapisovateľka: Katarína Királyová

B/
 schvaľuje
zapisovateľov jednotlivých komisií nasledovne:
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Komisie Obecného zastupiteľstva Veľké Ludince
/schválenie zloženia komisie 13.12.2018/
Komisia financií a hospodárenia s majetkom obce:
Predseda: Bc. Gabriela Koncserová
Členovia: Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor, Ondrej Balázs
Zapisovateľka: Mária Mikeš Kasmán
Komisia športu:
Predseda: Peter Lebocz
Členovia: Ladislav Gubrica, Szilveszter Urbán, Juraj Balázs
Zapisovateľ: Mgr. Ladislav Gubrica
Komisia kultúry:
Predseda: Vincent Kovács
Členovia: István Nagy Csomor, Alžbeta Morvaiová, Eva Antalová ThDr., Ildikó Balogh Mgr.,
Kinga Cseri Mgr.
Zapisovateľ: Mgr. Ladislav Gubrica
Komisia verejného záujmu:
Predseda: Iveta Balázsová, Mgr.
Členovia: Bc. Gabriela Koncserová, Bc. Erika Gregorová
Zapisovateľka: Bc. Erzsébet Molnár
Sociálna komisia:
Predseda: Alžbeta Morvaiová
Členovia: Mgr. Ildikó Balogh, Gabriel Monc, ThDr. Eva Antalová
Zapisovateľka: Bc. Erzsébet Molnár
Komisia verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda: Juraj Balázs
Členovia: Zsolt Kurali, Peter Pásztor, Ondrej Balázs
Zapisovateľka: Katarína Királyová
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Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

 Doplnenie členov Rady školy o ďalšieho člena: ThDr. Eva Antalová

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov
v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k
činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a
samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy
je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy.
Funkčné obdobie orgánu sú štyri roky. Zloženie rady školy v základných školách, v
špeciálnych základných školách, v materských školách, v špeciálnych materských školách, v
základných umeleckých školách, v školských internátoch a v centrách voľného času:


dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými
zamestnancami školy alebo školského zariadenia,



jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými
zamestnancami školy alebo školského zariadenia,



štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského
zariadenia a



štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 46/3 zo dňa 22.01.2019
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

návrh - doplnenie členov školskej rady o člena ThDr. Eva Antalová.

B/
 schvaľuje
- doplnenie členov školskej rady o člena ThDr. Eva Antalová.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Eva Antalová

 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku - Štefan Garai, Veľké Ludince č. 511
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 47/3 zo dňa 22.01.2019
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 Štefana Garaiho, dátum narodenia 04.05.1958, trvale bytom Veľké Ludince č. 511
o odkúpenie obecných pozemkov, parcela č. 1633/41 o výmere 295 m2 a parcela č. 1633/55
o výmere 87 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. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov viac ako 3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, nakoľko ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod
pozemku nízkej výmery a malej hodnoty a to:
parcela č. 1633/41 o výmere 295 m2 a parcela č. 1633/55 o výmere 87 m2, spolu 382 m2
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v prospech Kupujúceho:
Štefan Garai, dátum narodenia 04.05.1958, trvale bytom Veľké Ludince č. 511 za kúpnu cenu
(1,70 €/m2) 649,40 euro (slovom: šesťstoštyridsaťdaväťeur 40 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
 Vyhotovenie zvukových záznamov zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Podľa Ústavného súdu SR č. III. ÚS 451/2014-39:
„Podľa čl. 26 ods. 1 ústavy sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
Podľa čl. 26 ods. 2 ústavy každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou,
obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a
informácie bez ohľadu na hranice štátu... Podmienky ustanoví zákon."
Ústavný súd už v minulosti (II. ÚS 28/96, II. ÚS 7/00, III. ÚS 169/03) vyslovil, že sloboda
prejavu a právo prijímať, vyhľadávať a rozširovať idey a informácie sa zaručuje každému
jednotlivcovi ako jeho základné právo. Slobodou prejavu človeku umožňuje vysloviť alebo
zamlčať svoje city, myšlienky a názory. Prostredníctvom práva prijímať, vyhľadávať a
rozširovať idey a informácie sa každému umožňuje dozvedieť sa informáciu a získať
informáciu do svojej dispozičnej sféry a v nej informáciu spracovať pre svoju potrebu i
potrebu iných, keďže v súlade s ústavou k nemu patrí aj právo informáciu ďalej rozširovať.
Právo prijímať, vyhľadávať a rozširovať idey a informácie chráni možnosť získať informácie
nielen pasívnym správaním, ale aj aktívnym správaním oprávnenej osoby.
Ako z ústavnej definície vyplýva, právo na informácie má tri relatívne samostatné zložky,
a to vyhľadávanie, prijímanie a rozširovanie informácií.
Vyhľadávanie informácií je vlastne zisťovanie, či v oblasti záujmu toho, kto informácie
vyhľadáva, informácie vôbec jestvujú, aké a kde sa nachádzajú. Nejde teda ešte o samotné
informácie, ale o informáciu o informácii.
Prijímanie informácií je získanie informácie do vlastnej dispozičnej sféry tak, aby mohla
byť subjektom pre vlastnú potrebu, ako aj pre potrebu iných spracovaná. Získanie informácie
sa môže uskutočňovať tak zmyslovými orgánmi, ako aj rôznymi technickými prostriedkami,
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akými sú za súčasného stavu zvukové, obrazové, ako aj zvukovo-obrazové záznamy, ale aj
akýmkoľvek iným spôsobom.
Rozširovanie informácií je akýkoľvek spôsob odovzdania prijatej informácie ďalšiemu
subjektu, resp. ďalším subjektom (I. ÚS 57/00).
Všetky základné práva a slobody sa chránia len v takej miere a rozsahu, dokiaľ uplatnením
jedného práva alebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca popretiu
iného práva alebo slobody. Rovnováha verejného a súkromného záujmu je dôležitým
kritériom pre určovanie primeranosti obmedzenia každého základného práva a slobody (PL.
ÚS 7/96).
Podľa čl. 26 ods. 4 ústavy slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno
obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu
práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a
mravnosti.
Termínom „zákon“ sa pritom neoznačuje jeden všeobecne záväzný právny predpis so silou
zákona, ale neurčitý počet všeobecne záväzných právnych predpisov s definovaným stupňom
právnej sily.
Rokovanie obecného zastupiteľstva upravujú ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Podľa § 12 ods. 9 zákona o obecnom zriadení rokovania obecného zastupiteľstva sú
zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom
rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov...; to neplatí, ak je
predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:
 použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom
funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré
vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
 nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo
vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie
majetku obce do užívania iným osobám.
V prípade verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva všetci tí, ktorí sú na zasadnutí
prítomní, majú právo na informácie v neobmedzenom rozsahu, teda vrátane ich prijímania
technickými záznamovými prostriedkami (I. ÚS 57/00). Na základe uvedených skutočností
preto ústavný súd dospel k záveru, že verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva môže
nahrávať nielen obec, ale aj akýkoľvek občan, a to bez súhlasu dotknutých osôb.
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V prípade nakladania so záznamom lehotu určí prevádzkovateľ, teda obec, lehota by mala byť
nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracúvania, a ak má prevádzkovateľ registratúrny plán a
poriadok, tak by mala byť upravená v ňom.
Na základe pripomienok a návrhov poslancov sa schvaľuje vyhotovenie zvukových záznamov
z každého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Spravidla sa vyhotovuje zvukový záznam, na základe ktorého sa robí zápisnica z rokovania.
Ak by malo dôjsť k obrazovému záznamu, musela by mať osoba, ktoré chce robiť obrazový
záznam súhlas obecného zastupiteľstva.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 48/3 zo dňa 22.01.2019
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

Vyhotovenie zvukových záznamov z každého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na
základe ktorého sa spíše zápisnica z rokovania OZ obce Veľké Ludince. Zvukový záznam sa
použije výlučne len na interné účely obecného úradu.

B/
 schvaľuje
Vyhotovenie zvukových záznamov z každého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na
základe ktorého sa spíše zápisnica z rokovania OZ obce Veľké Ludince. Zvukový záznam sa
použije výlučne len na interné účely obecného úradu.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
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9. 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:
21. február 2019 o 17,00 hod.

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

Peter Lebocz

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

Gabriela Koncserová

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 22. januára 2019 konaného v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 38/3 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Peter Lebocz
2. Gabriela Koncserová

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

7

„Zdržal sa”

2

„Proti”

0

- Peter Lebocz, Gabriela Koncserová

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 22. januára 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 39/3 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 22.01.2019 v nasledovnom znení:
10. Otvorenie
11. Voľba overovateľov zápisnice
12. Schválenie programu zasadnutia
13. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
14. Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Ludince
15. Schválenie členov komisie športu a kultúry
16. Žiadosť – Adriany Harskej o jednorázovú pomoc
17. Rôzne
-

Výzva č. 1 – Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince

-

určenie zapisovateľov jednotlivých komisií

-

doplnenie členov Rady školy o ďalšieho člena: ThDr. Eva Antalová

-

Štefan Garai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov

18. Záver

B/
 Schvaľuje
10. Otvorenie
11. Voľba overovateľov zápisnice
12. Schválenie programu zasadnutia
13. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
14. Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Ludince
15. Schválenie členov komisie športu a kultúry
16. Žiadosť – Adriany Harskej o jednorázovú pomoc
17. Rôzne
-

Výzva č. 1 – Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince

-

určenie zapisovateľov jednotlivých komisií

-

doplnenie členov Rady školy o ďalšieho člena: ThDr. Eva Antalová
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Štefan Garai – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov

-

18. 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 22. januára 2019

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 40/3 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
13.12.2018.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 22. januára 2019
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Uznesenie č. 41/3-1 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra tajným
hlasovaním.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Iveta Balázsová

Uznesenie č. 41/3-2 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje volebnú komisiu z poslancov obecného zastupiteľstva Obce
Veľké Ludince pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení:
Predseda:
Člen:
Člen:

Vincent Kovács
Alžbeta Morvaiová
Peter Lebocz

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Iveta Balázsová

Uznesenie č. 41/3-3 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 berie na vedomie

výsledky volieb na funkciu hlavného kontrolóra Obce Veľké Ludince.
B/
 konštatuje, že s účinnosťou od 01.02.2019, na šesťročné funkčné obdobie, úväzok
0,20, bola do funkcie hlavného kontrolóra Obce Veľké Ludince zvolená
kandidátka č. 2 – Ildikó Leszkó (Tvrdošovce).
23

C/
 schvaľuje
v zmysle § 18c, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavnému kontrolórovi Obce
Veľké Ludince, plat ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 1,54 podľa
počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 22. januára 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 42/3 zo dňa 22.01.2019
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

že poslanec – predseda Peter Lebocz vzdal sa funkcie predsedu komisie športu a kultúry.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Peter Lebocz

B/
 berie na vedomie

návrh na zloženie komisie športu nasledovne:
Komisia športu:
Predseda: Peter Lebocz
Členovia: Ladislav Gubrica, Szilveszter Urbán, Juraj Balázs

C/
 schvaľuje
Komisiu športu:
Predseda: Peter Lebocz
Členovia: Ladislav Gubrica, Szilveszter Urbán, Juraj Balázs

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Juraj Balázs
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D/
 berie na vedomie

návrh na zriadenie komisie kultúry nasledovne:
Komisia kultúry:
Predseda: Vincent Kovács
Členovia: István Nagy Csomor, Alžbeta Morvaiová, Eva Antalová ThDr., Ildikó Balogh Mgr.,
Kinga Cseri Mgr.
 schvaľuje
Komisiu kultúry:
Predseda: Vincent Kovács
Členovia: István Nagy Csomor, Alžbeta Morvaiová, Eva Antalová ThDr., Ildikó Balogh Mgr.,
Kinga Cseri Mgr.
Doplnenie komisie predloží predseda na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Vincent Kovács

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 22. januára 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 43/3 zo dňa 22.01.2019
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 Adriany Harskej, trvale bytom Veľké Ludince č. 0, o jednorázovú dávku v hmotnej
a sociálnej núdzi.

B/


odkladá prerokovanie

Žiadosti Adriany Harskej, trvale bytom Veľké Ludince č. 0, o jednorázovú dávku v hmotnej
a sociálnej núdzi. Zároveň starostka obce Zita Cseri na základe návrhu obecného
zastupiteľstva poveruje členov sociálnej komisie na prešetrenie nároku na priznanie
jednorázovej dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 22. januára 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 44/3 zo dňa 22.01.2019
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/

Zberný

berie na vedomie
dvor

odpadu

v obci

Veľké

Ludince

–

stavebné

práce:

výzva

č.

1

na vysvetlenie/doplnenie VO. Starostka obce Zita Cseri informovala poslancov obecného
zastupiteľstva o stave projektu Zberný dvor.

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 22. januára 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 45/3 zo dňa 22.01.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/


berie na vedomie

určenie zapisovateľov jednotlivých komisií nasledovne:
Komisie Obecného zastupiteľstva Veľké Ludince
/schválenie zloženia komisie 13.12.2018/
Komisia financií a hospodárenia s majetkom obce:
Predseda: Bc. Gabriela Koncserová
Členovia: Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor, Ondrej Balázs
Zapisovateľka: Mária Mikeš Kasmán
Komisia športu:
Predseda: Peter Lebocz
Členovia: Ladislav Gubrica, Szilveszter Urbán, Juraj Balázs
Zapisovateľ: Mgr. Ladislav Gubrica
Komisia kultúry:
Predseda: Vincent Kovács
Členovia: István Nagy Csomor, Alžbeta Morvaiová, Eva Antalová ThDr., Ildikó Balogh Mgr.,
Kinga Cseri Mgr.
Zapisovateľ: Mgr. Ladislav Gubrica
Komisia verejného záujmu:
Predseda: Iveta Balázsová, Mgr.
Členovia: Bc. Gabriela Koncserová, Bc. Erika Gregorová
Zapisovateľka: Bc. Erzsébet Molnár
Sociálna komisia:
Predseda: Alžbeta Morvaiová
Členovia: Mgr. Ildikó Balogh, Gabriel Monc, ThDr. Eva Antalová
Zapisovateľka: Bc. Erzsébet Molnár
29

Komisia verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda: Juraj Balázs
Členovia: Zsolt Kurali, Peter Pásztor, Ondrej Balázs
Zapisovateľka: Katarína Királyová

B/
 schvaľuje
zapisovateľov jednotlivých komisií nasledovne:
Komisie Obecného zastupiteľstva Veľké Ludince
/schválenie zloženia komisie 13.12.2018/
Komisia financií a hospodárenia s majetkom obce:
Predseda: Bc. Gabriela Koncserová
Členovia: Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor, Ondrej Balázs
Zapisovateľka: Mária Mikeš Kasmán
Komisia športu:
Predseda: Peter Lebocz
Členovia: Ladislav Gubrica, Szilveszter Urbán, Juraj Balázs
Zapisovateľ: Mgr. Ladislav Gubrica
Komisia kultúry:
Predseda: Vincent Kovács
Členovia: István Nagy Csomor, Alžbeta Morvaiová, Eva Antalová ThDr., Ildikó Balogh Mgr.,
Kinga Cseri Mgr.
Zapisovateľ: Mgr. Ladislav Gubrica
Komisia verejného záujmu:
Predseda: Iveta Balázsová, Mgr.
Členovia: Bc. Gabriela Koncserová, Bc. Erika Gregorová
Zapisovateľka: Bc. Erzsébet Molnár
Sociálna komisia:
Predseda: Alžbeta Morvaiová
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Členovia: Mgr. Ildikó Balogh, Gabriel Monc, ThDr. Eva Antalová
Zapisovateľka: Bc. Erzsébet Molnár
Komisia verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda: Juraj Balázs
Členovia: Zsolt Kurali, Peter Pásztor, Ondrej Balázs
Zapisovateľka: Katarína Királyová

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 22. januára 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 46/3 zo dňa 22.01.2019
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 - doplnenie členov školskej rady o člena ThDr. Eva Antalová.

B/
 schvaľuje
- doplnenie členov školskej rady o člena ThDr. Eva Antalová.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdržal sa”

1

„Proti”

0

- Eva Antalová

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 22. januára 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 47/3 zo dňa 22.01.2019
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 Štefana Garaiho, dátum narodenia 04.05.1958, trvale bytom Veľké Ludince č. 511
o odkúpenie obecných pozemkov, parcela č. 1633/41 o výmere 295 m2 a parcela č. 1633/55
o výmere 87 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. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov viac ako 3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, nakoľko ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod
pozemku nízkej výmery a malej hodnoty a to:
parcela č. 1633/41 o výmere 295 m2 a parcela č. 1633/55 o výmere 87 m2, spolu 382 m2
v prospech Kupujúceho:
Štefan Garai, dátum narodenia 04.05.1958, trvale bytom Veľké Ludince č. 511 za kúpnu cenu
(1,70 €/m2) 649,40 euro (slovom: šesťstoštyridsaťdaväťeur 40 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 22. januára 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 48/3 zo dňa 22.01.2019
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

Vyhotovenie zvukových záznamov z každého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na
základe ktorého sa spíše zápisnica z rokovania OZ obce Veľké Ludince.
Zvukový záznam sa použije výlučne len na interné účely obecného úradu.

B/
 schvaľuje
Vyhotovenie zvukových záznamov z každého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na
základe ktorého sa spíše zápisnica z rokovania OZ obce Veľké Ludince.
Zvukový záznam sa použije výlučne len na interné účely obecného úradu.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 22. januára 2019

34

