ZÁPISNICA
Z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 19. februára 2016 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 7 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnený: Ladislav Varga a ThDr. Eva Antalová
Zapisovateľka: Mgr. Monika Szilvásová

2. Voľba overovateľov zápisnice.
Starostka obce Bc. Zita Cseri za overovateľov zápisnice navrhla:
Peter Lebocz a Milan Bori

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 108/10 zo dňa 19.02.2016
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: Peter Lebocz a Milan Bori

Prítomných:

7

„Za”

5

„Zdržal sa”

2 (Peter Lebocz a Milan Bori)

„Proti”

0

3. Schválenie programu zasadnutia.
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ program zasadnutia v nasledovnom
znení:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.
6. Žiadosti.
- Žiadosť o odkúpenie časti pozemku: Csilla Szalmová a spol.
- Žiadosť o finančnú výpomoc pre rodinu Vörösovú.
7. Rôzne.
8. Záver.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 109/10 zo dňa 19.02.2016
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

Program zasadnutia v nasledovnom znení:

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ program zasadnutia v nasledovnom
znení:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.
6. Žiadosti.
- Žiadosť o odkúpenie časti pozemku: Csilla Szalmová a spol.
- Žiadosť o finančnú výpomoc pre rodinu Vörösovú.
7. Rôzne.
8. Záver.

Prítomných:

7

„Za”

7

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
4 . Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2015 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. 110/10 zo dňa 19.02.2016
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 ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa
15.12.2015.

5. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.

Hlavná kontrolórka obce – Alžbeta Trombitásová, podala Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 111/10 zo dňa 19.02.2016
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 2015.

6. Žiadosti

Starostka obce Bc. Zita Cseri predložila poslancom OZ nasledujúce doručené žiadosti:
1/ Žiadosť o odkúpenie pozemku na základe vypracovaného GP: Csilla Szalmová a spol.
2/ Žiadosť rodiny Vörösovej o finančnú výpomoc.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 112/10 zo dňa 19.02.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
schvaľuje
zámer na prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods.8 pís.e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov postupom bez použitia ustanovenia § 9a
ods.1 až 7 zákona č.138/1991 Zb. z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to konkrétne:
časť parcely č.2976 o výmere 20 m2 (ako diel č.1) a o výmere 2 m2 (ako diel č.2) evidovanej
Okresným úradom Levice, katastrálny odbor ako parcela CKN č.2976 o výmere 3018 m2,
druh : ostatné plochy, zapísanej na LV č.1 pre kat. územie Veľké Ludince, ktoré diely boli
vytvorené geometrickým plánom pre kat. územie Veľké Ludince č.49/2016 na oddelenie
pozemku parcela č.2968/2 a zameranie stavby p.č.2968/3, p.č.2968/4, p.č.2968/5, p.č.2968/6,
p.č.2968/7, overeným Okresným úradom Levice pod č.134/2016 dňa 17.2.2016 v prospech
kupujúcich : Csilla Szalmová, nar.23.3.1969, bytom Veľké Ludince č.720, v pomere ½ k celku,
Tamás Szalma, nar.8.6.1992, bytom Veľké Ludince č.720, v pomere ¼ k celku, Barbara
Szalmová, nar.26.9.1994, bytom Veľké Ludince č.720, v pomere ¼ k celku, za kúpnu cenu
1,70 eur/1 m2, t.j. v celkovej výške 37,40 eur.
Dôvodom bez aplikácie postupu podľa právnej úpravy uvedenej v odseku 1, hodným
osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že časť parcely č.2976 je svojim tvarom, umiestnením a
výmerou pre obec neupotrebiteľná, obcou nie je vôbec využívaná. Kupujúci sú vlastníkmi
susediacich pozemkov vedených na LV č.402 pre kat. územie Veľké Ludince, parcela
č.2968/1, parcela č.2968/2 a stavby rodinného domu na parcele č.2968/2, súpisné číslo 720.
Prítomných:

7

„Za”

7

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 113/10 zo dňa 19.02.2016
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 rodiny Vörösovej o finančnú výpomoc na zabezpečenie náhradného bývania po
vyhorení rodinného domu.
B/


schvaľuje

Materiálnu pomoc v rámci možností obce a to dočasné bezplatné ubytovanie na obdobie
jedného roka. Poskytnutie pomoci je potrebné osobne prekonzultovať so starostkou obce.
Prítomných:

7

„Za”

7

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

7.Záver
Nakoľko bol program dnešného rokovania Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
vyčerpaný a nebolo viac pripomienok ani návrhov, starostka obce, Bc. Zita Cseri poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila.

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Mgr. Monika Szilvásová

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

Overovatelia:

Peter Lebocz

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

Milan Bori

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

