ZÁPISNICA
zo 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 16. decembra 2019 o 17,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otvorenie
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Bc. Zita Cseri - starostka obce, ktorá
privítala všetkých prítomných. Konštatovala, ţe z počtu 9 sú prítomní 9 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnení: --Zapisovateľka: Mária Mikeš Kasmán
2. Voľba overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: Mgr. Ivetu Balázsovú a István Nagy
Csomora.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 133/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Mgr. Iveta Balázsová
2. István Nagy Csomor
Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

7

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor
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3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva program
zasadnutia, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení dňa 03.12.2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 134/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2019 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
A/
Program:

1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Schválenie VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE
6. Schválenie VZN 3/2019 o určení náleţitostí miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
7. Schválenie VZN 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince
8. Schválenie prevodu pozemku
-

Štefan Nagy Csomor

9. Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022
10. Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2019
11. Cenník sluţieb obecného úradu
12. Rôzne
13. Záver
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B/
 schvaľuje
Program doplnený v nasledovnom znení:
Program:

1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Schválenie VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE
6. Schválenie VZN 3/2019 o určení náleţitostí miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
7. Schválenie VZN 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince
8. Schválenie prevodu pozemku
-

Štefan Nagy Csomor

9. Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022, úpravu rozpočtu za rok 2019 a dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020:
 Špeciálna kynologická záchranná sluţba Nýrovce - Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
na rok 2020
 Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Veľké Ludince - Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce na rok 2020
 Reformovaná kresťanská cirkev Veľké Ludince - Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na
rok 2020
 ZO CSEMADOK Veľké Ludince - Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020
 Telovýchovná jednota DRUŢSTEVNÍK Veľké Ludince - Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce na rok 2020
 Rímskokatolícka farnosť Veľké Ludince - Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok
2020
10. Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2019
11. Cenník sluţieb obecného úradu
12. Rôzne
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Schválenie nájomnej zmluvy – byt v zdravotnom stredisku



Delegovanie členov do školskej rady ZŠ s MŠ Veľké Ludince od 1.1.2020

13. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrolu plnenia uznesení zo 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
27.11.2019 predniesla starostka obce – Bc. Zita Cseri a konštatovala, ţe všetky body uznesení
sú splnené, resp. sú v priebehu plnenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 135/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
27.11.2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Ludince č. 2/2019 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ
LUDINCE
Starostka obce – Bc. Zita Cseri opäť predloţila poslancom obecného zastupiteľstva návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Ludince č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 136/11 zo dňa 16.12.2019
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

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Ludince č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE.

B/


schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Ludince č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE
s účinnosťou od 1. januára 2020.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

5

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2019 o určení
náležitostí miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Starostka obce – Bc. Zita Cseri opäť predloţila poslancom obecného zastupiteľstva návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2019 o určení náleţitostí
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 137/11 zo dňa 16.12.2019
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

Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2019, o určení náležitostí
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
B/


schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2019, o určení náležitostí
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou
od 1. januára 2020.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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Schválenie VZN 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

7.

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince
Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce VEĽKÉ LUDINCE č. 4/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Veľké Ludince.
Financovanie originálnych kompetencií v školstve obcami
Finančné prostriedky na zabezpečenie výkonov škôl a školských zariadení sú rozdelené podľa
dvoch druhov kompetencií:
a) prenesené kompetencie – financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve na
obce a samosprávne kraje,
b) originálne kompetencie – financovanie výkonu samosprávnych funkcií obcami a
samosprávnymi krajmi.
Obce v rámci svojich originálnych kompetencií na úseku školstva financujú:
a) náklady na výchovu a vzdelávanie: detí MŠ a školských zariadení vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti (ŠJ a ŠKD),
Zdroje na financovanie originálnych kompetencií
V prípade obcí sa z výnosu DPFO určeného pre obce rozdelí daňový úrad jednotlivým obciam
podľa počtu ţiakov (detí):
a) materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
b) do 15 rokov veku detí v prípade cirkevnej ZUŠ, súkromnej ZUŠ, cirkevnej MŠ, súkromnej
MŠ, cirkevnej JŠ, súkromnej JŠ, cirkevného školského zariadenia a súkromného školského
zariadenia na území obce, ktorých zriaďovateľom môţe byť aj obec alebo obvodný úrad v
sídle kraja.
Počet ţiakov je prepočítaný koeficientom podľa typu uvedených zariadení.
Od 1.1.2013 obce dostanú v závislosti od počtu detí MŠ a ZŠ s pouţitím koeficientu 1,5
finančné prostriedky na správu školských objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Tieto
finančné prostriedky môţu byť pouţité ako kapitálové výdavky pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
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Obec môţe pouţiť na financovanie originálnych kompetencií v školstve väčšiu aj menšiu časť
z DPFO ako jej určuje výpočet. O objeme poskytovaných finančných prostriedkov rozhoduje
obecné zastupiteľstvo. Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
ţiaka MŠ, ŠKD a ŠJ určí obec vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce.
Za vlastné príjmy rozpočtu obce (kód zdroja 41) sa povaţujú nielen podiely z DPFO, ale
napríklad aj výnosy z miestnych daní a poplatkov či nedaňové príjmy z vlastníctva a z
prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií. V prípade
školstva k vlastným príjmom rozpočtu obce berieme do úvahy okrem DPFO aj:
a) poplatky za materské školy a školské zariadenia (podpoloţka 223002)1, ktoré platia rodičia
na úhradu nákladov v zmysle §23 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v súlade s osobitnými školskými predpismi v MŠ a ŠZ,
b) stravné (podpoloţka 223003), ktoré platia rodičia za svoje deti.
Výdavky obcí v rámci ich originálnych kompetencií na úseku školstva sú výdavky
pochádzajúce z vlastných príjmov obcí (kód zdroja č. 41), ktoré boli vynaloţené pre vlastné
MŠ a školské zariadenia (ŠKD, ŠJ) na nasledujúce oblasti, resp. inštitúcie zadefinované v
rámci funkčnej klasifikácie:
a) 09.1.1 Predškolská výchova
b) 09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania
c) 09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 138/11 zo dňa 16.12.2019
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

Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 4/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Veľké Ludince.
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B/


schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 4/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Veľké Ludince s účinnosťou od 1. januára 2020 v nasledovnom členení:
Dotácia na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ludince
Kategória škôl a školských

Počet

Dotácia na mzdy

Dotácia na mzdy

zariadení

žiakov

a prevádzku na

a prevádzku spolu

k 15.9.2019

žiaka

na rok 2020

Materská škola

23

3 043,48 EUR

70 000,-- EUR

Školský klub detí

64

781,25 EUR

50 000,--EUR

Zariadenie školského stravovania

109

168,80 EUR

18 400,-- EUR

Kategória škôl a školských

Počet

Dotácia na mzdy

Dotácia na mzdy

zariadení

stravníkov

a prevádzku na

a prevádzku spolu

15.9.2019

stravníka

na rok 2020

158

151,90 EUR

24 000,-- EUR

Zariadenie školského stravovania
SPOLU

162 400,-- EUR

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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8.

Schválenie prevodu pozemku

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva doručenú
ţiadosť obyvateľa (kupujúceho) na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce.
 Štefan Nagy Csomor
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 139/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

ţiadosť na odkúpenie pozemkov Štefana Nagy Csomora, v ktorej ţiada OZ o odpredaj
pozemkov podľa vypracovaného geometrického plánu č. 144/2015. Predajom príde
k zosúladeniu vlastníckeho a uţívacieho stavu.
B/


schvaľuje

prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia
ustanovenia § 9a ods. 1 aţ 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov viac ako 3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, nakoľko ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod
pozemku nízkej výmery a malej hodnoty a to:
na základe geometrického plánu č. 144/2015 zo dňa 04.11.2019, ktorý vypracoval GEOPARD
– Ing. Alexander Lebocz, Strekov 1250, úradne overený Okresným úradom Levice,
katastrálny odbor, dňa 11.11.2019
z parcely registra „E“ č.538/25 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
-

diel č.4 o výmere 29 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 213/1

-

diel č.11 o výmere 85 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 213/4
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-

diel č. 15 o výmere 161 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 214/1

spolu 275 m2 v prospech Kupujúceho:
Štefan Nagy Csomor, rod. Nagy Csomor, nar. 11.12.1937, trvale bytom Veľké Ludince č.265
za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 467,50 euro (slovom: štyristošesťdesiatsedem eur 50 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022

9.

Starostka obce

-

Bc.

Zita Cseri

predloţila poslancom

obecného zastupiteľstva

na prerokovanie a schválenie plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2019, zmenu rozpočtu za rok
2019 a návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022.
 zmena - úprava rozpočtu za rok 2019
Na obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ako súčasti sektora
verejnej správy sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), ktorý je základným finančným zákonom
verejnej správy. Tento zákon upravuje aj tvorbu a zostavovanie rozpočtu obcou zriadených
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.
Na základe návrhu členov finančnej komisie bolo navrhnuté prijať a schváliť zmenu – úpravu
rozpočtu za rok 2019 a prijať a schváliť návrh rozpočtu za roky 2020 – 2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 140/11 zo dňa 16.12.2019
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

zmenu - úpravu rozpočtu za rok 2019 a stanovisko hlavnej kontrolórky.
B/


schvaľuje

zmenu - úpravu rozpočtu za rok 2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022
Postup predkladania a schvaľovania rozpočtu je plne v kompetencii zastupiteľstva a starostu
obce. Pred schválením musí byť rozpočet zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom obvyklým
v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce. Po zverejnení sa rozpočet predkladá na
zasadnutie zastupiteľstva, ktoré ako jediný orgán obce je oprávnený ho schvaľovať. Je v jeho
kompetencii, v akom rozsahu a v akej štruktúre bude schválený, musí však byť dodrţaná
minimálna úroveň uplatnenia ekonomickej klasifikácie pri predloţení návrhu rozpočtu na
schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Minimálna úroveň uplatnenia ekonomickej klasifikácie: v rámci príjmov položky hlavnej kategórie
ekonomickej klasifikácie 100 – daňové príjmy, 200 – nedaňové príjmy, 300 – granty a transfery; a
v rámci výdavkov položky hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 600 – bežné výdavky, 700 –
kapitálové výdavky.

Obec a VÚC majú povinnosť predloţiť zastupiteľstvu návrh rozpočtu rozpísaný minimálne na
úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Na základe návrhu členov finančnej komisie bolo odporúčané prijať a schváliť zmenu –
úpravu rozpočtu za rok 2019 a prijať a schváliť návrh rozpočtu za roky 2020 – 2022.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 141/11 zo dňa 16.12.2019
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 rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022.
B/


schvaľuje

návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdrţal sa”

1

„Proti”

0

- Lebocz Peter

 dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené nielen
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktoré
obec zriadili, finančné vzťahy k obyvateľom ţijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov
a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ale aj finančné vzťahy k právnickým a
fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce a k právnickým osobám,
ktorých je obec zakladateľom, ktoré vyplývajú zo zákonov, zo všeobecne záväzných
nariadení obce a zo zmlúv.
Obec v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môţe poskytovať zo
svojho rozpočtu dotácie, ktoré sú určené právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec,
inej obci, právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktoré majú sídlo alebo trvalý
pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú
sluţby obyvateľom obce.
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o Špeciálna kynologická záchranná služba Nýrovce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 142/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť Špeciálnej kynologickej záchrannej sluţby Nýrovce o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce na rok 2020.
B/
 schvaľuje
ţiadosť Špeciálnej kynologickej záchrannej sluţby Nýrovce o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce na rok 2020 vo výške 100,-- Eur.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

o Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Veľké Ludince
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 143/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých – ZO Veľké Ludince o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 500,-- Eur.
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B/
 schvaľuje
ţiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých – ZO Veľké Ludince o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 100,-- Eur.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

o Reformovaná kresťanská cirkev Veľké Ludince
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 144/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
na rok 2020 vo výške 3 000,-- Eur.
B/
 schvaľuje
ţiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
na rok 2020 vo výške 1 000,-- Eur.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0
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o ZO CSEMADOK Veľké Ludince
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 145/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť ZO CSEMADOK Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
vo výške 1 200,-- Eur.
B/
 schvaľuje
ţiadosť ZO CSEMADOK Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
vo výške 400,-- Eur.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

o TJ Družstevník Veľké Ludince
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 146/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť Telovýchovnej jednoty DRUŢSTEVNÍK Veľké Ludince o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 15 000,-- Eur.
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B/
 schvaľuje
ţiadosť Telovýchovnej jednoty DRUŢSTEVNÍK Veľké Ludince o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 5 000,-- Eur.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Balázs Juraj, Lebocz Peter

o Rímskokatolícka farnosť Veľké Ludince
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 147/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť Rímskokatolíckej farnosti Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok
2020 vo výške 3 500,-- Eur.
B/
 schvaľuje
ţiadosť Rímskokatolíckej farnosti Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok
2020 vo výške 1 000,-- Eur.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdrţal sa”

1

„Proti”

0

- Lebocz Peter
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10.

Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2019

Starostka obce – Bc. Zita Cseri nariadila poslancom obecného zastupiteľstva vykonať riadnu
inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 v zmysle
ustanovení §29 a §30 zákona č. 431/202 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..
Predmetom inventarizácie je:
1. Hmotný majetok ...........................

Termín: 31.01.2020

2. Nehmotný majetok .......................

Termín: 31.01.2020

3. Pokladnica a ceniny ......................

Termín: 31.01.2020

4. Bankové účty ................................

Termín: 31.01.2020

5. Záväzky ........................................

Termín: 31.01.2020

6. Pohľadávky ..................................

Termín: 31.01.2020

7. Rozdiel majetku a záväzkov ........

Termín: 31.01.2020

Zloţenie ÚIK:

predseda

Bc. Gabriela Koncserová

člen

ThDr. Eva Antalová

člen

Juraj Balázs

člen

Vincent Kovács

člen

István Nagy Csomor

člen

Peter Lebocz

člen

Gabriel Monc

člen

Alţbeta Morvaiová

člen

Iveta Balázsová

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 148/11 zo dňa 16.12.2019
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

inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2019.
B/
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schvaľuje

inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2019.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

11.

Cenník služieb obecného úradu

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva návrh úpravy
cenníka sluţieb obecného úradu s účinnosťou od 1. januára 2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 149/11 zo dňa 16.12.2019
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

cenník sluţieb obecného úradu.
B/


schvaľuje

cenník sluţieb obecného úradu s účinnosťou od 1. januára 2020.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

11.

Rôzne

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva ďalšie
informácie o ktoré boli doplnené body programu:
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 150/11 zo dňa 16.12.2019
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

schválenie nájomnej zmluvy – byt v nájme v zdravotnom stredisku od 1.1.2020 pre Anikó
Leboczová.
B/


schvaľuje

podmienky nájomnej zmluvy – malý byt v nájme na zdravotnom stredisku od 1.1.2020
pre Anikó Leboczová.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

 Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predloţila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o delegovaní nových členov do rady školy pri ZŠ s MŠ vo Veľkých Ludinciach z dôvodu
zániku mandátu rady školy pri ZŠ s MŠ Veľké Ludince.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 151/11 zo dňa 16.12.2019
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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delegovanie členov do školskej rady ZŠ s MŠ Veľké Ludince od 1.1.2020.
B/


schvaľuje

delegovanie členov do školskej rady ZŠ s MŠ Veľké Ludince od 1. januára 2020 v novom
zloţení z poslancov OZ: Alţbeta Morvaiová, Vincent Kovács, Éva Antala, Iveta Balázsová
(namiesto Gabriela Monca).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Morvaiová Alţbeta, Kovács Vincent

o „Zöldved“
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predstavila poslancom obecného zastupiteľstva obyvateľa
našej obce Norberta Kovácsa, aby oboznámil prítomných so svojimi plánmi ako udrţať
obyvateľstvo v obci. Pretoţe viacerí sa odsťahujú z našej obce a počet obyvateľov z roku na
rok stále len klesá.
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 poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončila.
Termín ďalšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Nakoľko nebol schválený harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020, zasadnutia zvoláva
starostka obce podľa potreby a na ďalšom zastupiteľstve bude schválený termín
rokovania.
Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

Mgr. Iveta Balázsová

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

István Nagy Csomor

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
zo 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 16. decembra 2019 konaného v zasadačke Obecného
úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 133/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Mgr. Iveta Balázsová
2. István Nagy Csomor

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”

7

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 134/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2019 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
A/
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Schválenie VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE
6. Schválenie VZN 3/2019 o určení náleţitostí miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
7. Schválenie VZN 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince
8. Schválenie prevodu pozemku
- Štefan Nagy Csomor
9. Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022
10. Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2019
11. Cenník sluţieb obecného úradu
12. Rôzne
13. Záver
B/
 schvaľuje
Program doplnený v nasledovnom znení:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Schválenie VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE
Schválenie VZN 3/2019 o určení náleţitostí miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
Schválenie VZN 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince
Schválenie prevodu pozemku
- Štefan Nagy Csomor
Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022, úpravu rozpočtu za rok 2019 a dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020:
Špeciálna kynologická záchranná sluţba Nýrovce - Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
na rok 2020
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 Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Veľké Ludince - Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce na rok 2020
 Reformovaná kresťanská cirkev Veľké Ludince - Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na
rok 2020
 ZO CSEMADOK Veľké Ludince - Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020
 Telovýchovná jednota DRUŢSTEVNÍK Veľké Ludince - Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce na rok 2020
 Rímskokatolícka farnosť Veľké Ludince - Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok
2020
10. Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2019
11. Cenník sluţieb obecného úradu
12. Rôzne
 Schválenie nájomnej zmluvy – byt v zdravotnom stredisku
 Delegovanie členov do školskej rady ZŠ s MŠ Veľké Ludince od 1.1.2020
13. Záver

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 9
„Za”
9
„Zdrţal sa” 0
„Proti”
0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 135/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
27.11.2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 136/11 zo dňa 16.12.2019
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

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Ludince č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE.

B/


schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Ludince č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE
s účinnosťou od 1. januára 2020.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 137/11 zo dňa 16.12.2019
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

Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2019, o určení náležitostí
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
B/


schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 3/2019, o určení náležitostí
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou
od 1. januára 2020.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 138/11 zo dňa 16.12.2019
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
Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 4/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Veľké Ludince.
B/
 schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce VEĽKÉ LUDINCE č. 4/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Veľké Ludince s účinnosťou od 1. januára 2020 v nasledovnom členení:
Dotácia na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ludince
Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola

Počet
žiakov
k 15.9.2019
23

Dotácia na mzdy
a prevádzku na
žiaka
3 043,48 EUR

Dotácia na mzdy
a prevádzku spolu
na rok 2020
70 000,-- EUR

Školský klub detí

64

781,25 EUR

50 000,--EUR

Zariadenie školského stravovania

109

168,80 EUR

18 400,-- EUR

Kategória škôl a školských
zariadení

Počet
stravníkov
15.9.2019
158

Dotácia na mzdy
a prevádzku na
stravníka
151,90 EUR

Dotácia na mzdy
a prevádzku spolu
na rok 2020
24 000,-- EUR

Zariadenie školského stravovania

SPOLU

162 400,-- EUR

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
9
„Za”
9
„Zdrţal sa”
0
„Proti”
0
Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
28

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 139/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť na odkúpenie pozemkov Štefana Nagy Csomora, v ktorej ţiada OZ o odpredaj
pozemkov podľa vypracovaného geometrického plánu č. 144/2015. Predajom príde
k zosúladeniu vlastníckeho a uţívacieho stavu.
B/
 schvaľuje
prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez pouţitia
ustanovenia § 9a ods. 1 aţ 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov viac ako 3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, nakoľko ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod
pozemku nízkej výmery a malej hodnoty a to:
na základe geometrického plánu č. 144/2015 zo dňa 04.11.2019, ktorý vypracoval GEOPARD
– Ing. Alexander Lebocz, Strekov 1250, úradne overený Okresným úradom Levice,
katastrálny odbor, dňa 11.11.2019
z parcely registra „E“ č.538/25 – vedená na LV č.1 v katastrálnom území Veľké Ludince sa
vyčlení
- diel č.4 o výmere 29 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 213/1
- diel č.11 o výmere 85 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 213/4
- diel č. 15 o výmere 161 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 214/1
spolu 275 m2 v prospech Kupujúceho:
Štefan Nagy Csomor, rod. Nagy Csomor, nar. 11.12.1937, trvale bytom Veľké Ludince č.265
za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 467,50 euro (slovom: štyristošesťdesiatsedem eur 50 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:
9
„Za”
9
„Zdrţal sa”
0
„Proti”
0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 140/11 zo dňa 16.12.2019
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

zmenu - úpravu rozpočtu za rok 2019 a stanovisko hlavnej kontrolórky.
B/


schvaľuje

zmenu - úpravu rozpočtu za rok 2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 141/11 zo dňa 16.12.2019
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 rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022.
B/


schvaľuje

návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdrţal sa”

1

„Proti”

0

- Lebocz Peter

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 142/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť Špeciálnej kynologickej záchrannej sluţby Nýrovce o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce na rok 2020.
B/
 schvaľuje
ţiadosť Špeciálnej kynologickej záchrannej sluţby Nýrovce o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce na rok 2020 vo výške 100,-- Eur.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 143/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých – ZO Veľké Ludince o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 500,-- Eur.
B/
 schvaľuje
ţiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých – ZO Veľké Ludince o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 100,-- Eur.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019

33

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 144/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
na rok 2020 vo výške 3 000,-- Eur.
B/
 schvaľuje
ţiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
na rok 2020 vo výške 1 000,-- Eur.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 145/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť ZO CSEMADOK Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
vo výške 1 200,-- Eur.
B/
 schvaľuje
ţiadosť ZO CSEMADOK Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
vo výške 400,-- Eur.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 146/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť Telovýchovnej jednoty DRUŢSTEVNÍK Veľké Ludince o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 15 000,-- Eur.
B/
 schvaľuje
ţiadosť Telovýchovnej jednoty DRUŢSTEVNÍK Veľké Ludince o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 5 000,-- Eur.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Balázs Juraj, Lebocz Peter

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 147/11 zo dňa 16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/
 berie na vedomie
ţiadosť Rímskokatolíckej farnosti Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok
2020 vo výške 3 500,-- Eur.
B/
 schvaľuje
ţiadosť Rímskokatolíckej farnosti Veľké Ludince o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok
2020 vo výške 1 000,-- Eur.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

8

„Zdrţal sa”

1

„Proti”

0

- Lebocz Peter

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 148/11 zo dňa 16.12.2019
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

inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2019.
B/


schvaľuje

inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2019.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 149/11 zo dňa 16.12.2019
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

cenník sluţieb obecného úradu.
B/


schvaľuje

cenník sluţieb obecného úradu s účinnosťou od 1. januára 2020.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 150/11 zo dňa 16.12.2019
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

schválenie nájomnej zmluvy – byt v nájme v zdravotnom stredisku od 1.1.2020 pre Anikó
Leboczová.
B/


schvaľuje

podmienky nájomnej zmluvy – malý byt v nájme na zdravotnom stredisku od 1.1.2020
pre Anikó Leboczová.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdrţal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 151/11 zo dňa 16.12.2019
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

delegovanie členov do školskej rady ZŠ s MŠ Veľké Ludince od 1.1.2020.
B/


schvaľuje

delegovanie členov do školskej rady ZŠ s MŠ Veľké Ludince od 1. januára 2020 v novom
zloţení z poslancov OZ: Alţbeta Morvaiová, Vincent Kovács, Éva Antala, Iveta Balázsová
(namiesto Gabriela Monca).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

9

„Za”

7

„Zdrţal sa”

2

„Proti”

0

- Morvaiová Alţbeta, Kovács Vincent

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16. decembra 2019
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