ZÁPISNICA
Z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 01. apríla 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 8 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Neskorší príchod nahlásil: Milan Bori
Zapisovateľka: Mgr. Monika Szilvásová

2. Voľba overovateľov zápisnice.
Starostka obce Bc. Zita Cseri za overovateľov zápisnice navrhla:
Bc. Gabrielu Koncserovú a Ladislava Vargu

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 114/11 zo dňa 01.04.2016
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: Gabriela Koncserová a Ladislav Varga

Prítomných:

8

„Za”

6

„Zdržal sa”

2 (Koncserová a Varga)

„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. Dobrovoľný hasičský zbor – podanie správy.
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
6. Vyhlásenie

Obchodnej

verejnej

súťaže

na

„Prenájom

poľnohospodárskych

pozemkov“.
7. Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie o majetku a záväzkov k 31.12.2015.
8. Plnenie rozpočtu za rok 2015.
9. Správa č. 1/2016 o následnej finančnej kontrole.
10. Návrh správy č. 2/2016 o následnej finančnej kontrole.
11. Rozhodnutie o plate starostky obce a hlavnej kontrolórky.
12. Žiadosti. (ŠKZS Slovakia)
13. Rôzne. (Prevod pozemku Csilla Szalmová a spol., Zberný dvor obce – projekt)
14. Záver.
Od nasledujúceho bodu sa zúčastnil aj poslanec Milan Bori

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 115/11 zo dňa 01.04.2016
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:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Ludince – podanie správy.
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
6. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na „Prenájom poľnohospodárskych pozemkov“.
7. Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie o majetku a záväzkov k 31.12.2015.
8. Plnenie rozpočtu za rok 2015.
9. Správa č. 1/2016 o následnej finančnej kontrole.
10. Návrh správy č. 2/2016 o následnej finančnej kontrole.
11. Rozhodnutie o plate starostky obce a hlavnej kontrolórky.
12. Žiadosti. (ŠKZS Slovakia)
13. Rôzne. (Prevod pozemku Csilla Szalmová a spol., Zberný dvor obce – projekt)
14. Záver.
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
4 . Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Ludince – podanie správy

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prijali pozvanie predseda dobrovoľného hasičského
zboru p. Ľudovít Kutla a veliteľ dobrovoľného hasičského zboru p. Ondrej Balázs.
Informovali poslancov OZ o činnosti dobrovoľného hasičského zboru.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 116/11 zo dňa 01.04.2016
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

Podanie správy o činnosti dobrovoľného hasičského zboru.
5 . Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 19.02.2016 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. 117/11 zo dňa 01.04.2016
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 zasadnutia OZ zo dňa 19.02.2016.
6. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na „Prenájom poľnohospodárskych pozemkov“.
Starostka obce Bc. Zita Cseri, informovala poslancov OZ o vyhlásení Obchodnej verejnej
súťaže, nakoľko uplynie 5 rokov od uzatvorení nájomnej zmluvy s predchádzajúcim víťazom
VOS.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 118/11 zo dňa 01.04.2016
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
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy:
„Prenájom poľnohospodárskych pozemkov v obci Veľké Ludince”

B/


schvaľuje

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy:
„Prenájom poľnohospodárskych pozemkov v obci Veľké Ludince”
Ponuková cena za prenájom je minimálne 141,00 € ha/rok
Trvanie zmluvy: 5 rokov
Vyhlásenie VOS 15.04.2016
Lehota na predkladanie ponúk: 16.05.2016 do 16.00 hod.
Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok: 17.05.2016 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

7. Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie o majetku a záväzkov k 31.12.2015
Na základe príkazu starostky obce Veľké Ludince zo dňa 13.11.2015, Ústredná
inventarizačná komisia zhodnotila výsledky Čiastkových inventarizačných komisií a predsed.

Ústrednej inventarizačnej komisie- Bc. Gabriela Koncserová, predložila Zápisnicu Ústrednej
inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2015.
Ústredná inventarizačná komisia , navrhla zaktualizovať inventarizačný zoznam Základnej
školy s materskou školou – Alapiskola és óvoda.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 119/11 zo dňa 01.04.2016
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

Zápisnicu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015
8. Plnenie rozpočtu za rok 2015.
Mgr. Iveta Balázsová, vypracovala a predložila poslancom OZ Plnenie rozpočtu obce Veľké
Ludince za rok 2015.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 120/11 zo dňa 01.04.2016
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

Plnenie rozpočtu obce Veľké Ludince za rok 2015.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
9.Správa č. 1/2016 o následnej finančnej kontrole

Hlavná kontrolórka obce – Alžbeta Trombitásová, predložila poslancom OZ Správu č. 1/2016
o následnej finančnej kontrole. Následná finančná kontrola bola vykonaná hlavným
kontrolórom obce podľa osobitných predpisov – zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a plánu práce hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2016 schváleného
obecným zastupiteľstvom uznesením č. 101/9 zo dňa 15.12.2015.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 121/11 zo dňa 01.04.2016
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 č. 1/2016 o následnej finančnej kontrole.
10. Návrh správy č. 2/2016 o následnej finančnej kontrole.
Hlavná kontrolórka obce – Alžbeta Trombitásová, predložila poslancom OZ Návrh správy č.
2/2016 o následnej finančnej kontrole. Následná finančná kontrola bola vykonaná hlavným
kontrolórom obce podľa osobitných predpisov – zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a plánu práce hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2016 schváleného
obecným zastupiteľstvom uznesením č. 101/9 zo dňa 15.12.2015.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 122/11 zo dňa 01.04.2016
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

Návrh správy č. 2/2016 o následnej finančnej kontrole.
11. Rozhodnutie o plate starostky obce a hlavnej kontrolórky.
Hlavná kontrolórka obce – Alžbeta Trombitásová, v súlade s § 3 odst. 1 a § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest,
predložila plat starostky obce a zvýšenie platu s účinnosťou od 01.01.2016.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 123/11 zo dňa 01.04.2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Ludince v súlade s § 3 odst.1 a § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
A/


berie na vedomie

plat starostky obce, v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 1.748,34 € mesačne s účinnosťou od
01.01.2016.
B/
 schvaľuje
starostke obce zvýšenie platu o 50 %, čo predstavuje 874,50 € s účinnosťou od 01.01.2016.

Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Ďalej starostka obce – Bc. Zita Cseri, predložila plat hlavnej kontrolórky a mesačnú odmenu
s účinnosťou od 01.01.2016 v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 124/11 zo dňa 01.04.2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Ludince v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
A/
 berie na vedomie
plat hlavného kontrolóra obce, v súlade s § 18c zákona o obecnom zriadení, a to v sume
272,00,- € mesačne s účinnosťou od 01.01.2016.
B/
 schvaľuje
hlavnému kontrolórovi obce Veľké Ludince mesačnú odmenu 15 %, čo predstavuje 41,- €,
s účinnosťou od 01.01.2016.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
12. Žiadosti.

Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť Špeciálnej kynologickej záchrannej služby
Slovakia, 935 67 Nýrovce 246 o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Veľké
Ludince.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 125/11 zo dňa 01.04.2016
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 Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia, 935 67 Nýrovce 246
o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Veľké Ludince.
B/


neschvaľuje

Žiadosť Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia, 935 67 Nýrovce 246
o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Veľké Ludince.
Podľa VZN č. 1/2012, čl. 4, ods. 4 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce
Veľké Ludince, žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok právnická osoba a fyzická
osoba – podnikateľ predkladajú na obecný úrad obce do 31. októbra kalendárneho roka. Vaša
žiadosť bola prijatá dňa 02.02.2016. V prípade, že sa rozhodnete znovu požiadať o dotáciu
z rozpočtu obce Veľké Ludince, vezmite prosím do pozornosti, termín na predkladanie
žiadostí.
Prítomných:

9

„Za”

0

„Zdržal sa”

0

„Proti”

9

Ďalšia žiadosť, ktorú predložila poslancom starostka obce, je žiadosť Fatimy Kováčovej,
trvale bytom Veľké Ludince č. 501, 935 65, nar. 05.10.1976 o peňažnú výpomoc na
zaplatenie nedoplatku elektrickej energie, ktorá je vo výške 1.500,- €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 126/11 zo dňa 01.04.2016
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 Fatimy Kováčovej, trvale bytom Veľké Ludince č. 501, 935 65, nar. 05.10.1976
o peňažnú výpomoc na zaplatenie nedoplatku elektrickej energie, ktorá je vo výške 1.500,- €.

B/


neschvaľuje

Žiadosť Fatimy Kováčovej, trvale bytom Veľké Ludince č. 501, 935 65, nar. 05.10.1976
o peňažnú výpomoc na zaplatenie nedoplatku elektrickej energie, ktorá je vo výške 1.500,- €.
Prítomných:

9

„Za”

0

„Zdržal sa”

0

„Proti”

9

13. Rôzne.
Na základe schváleného zámeru č. 112/10 zo dňa 19.02.2016 prevodu majetku obce Veľké
Ludince v prospech kupujúcich: Csilla Szalmová, Barbara Szalmová a Tamás Szalma,
starostka predložila na schválenie prevod majetku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 127/11 zo dňa 01.04.2016
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

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:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Ďalej pani starostka informovala poslancov OZ o dokončenej projektovej dokumentácii na
Kultúrny dom (Komunitné centrum), ktorú vyhotovil Ing. arch. Juraj Antal.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 128/11 zo dňa 01.04.2016
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

Projektovú dokumentáciu na Kultúrny dom v obci Veľké Ludince (Komunitné centrum).
Starostka obce – Bc. Zita Cseri podala informáciu o možnosti vysporiadať, t.j. zamerať
obecné pozemky. V obci tvoria približne 9,3 km cesty, ktoré nie sú vysporiadané. Obec
dostala ponuku od geodeta Alexandra Lebocza na vysporiadanie a zameranie pozemkov
v obci.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 129/11 zo dňa 01.04.2016
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

Vysporiadanie obecných pozemkov – zameranie pozemkov geodetom.
B/


schvaľuje

Vysporiadanie obecných pozemkov presným zameraním geodetom a uskutočniť prieskum
trhu na uzavretie zmluvy do výšky 15.000,- €.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce, Bc. Zita Cseri, informovala poslancov OZ o možnosti kúpi nového osobného
automobilu pre obec s výhodnou zľavou pre verejnú správu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 130/11 zo dňa 01.04.2016
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

Návrh starostky obce – kúpu osobného automobilu pre obec.
B/


schvaľuje

Kúpu nového osobného automobilu do výšky 25.000,- EUR.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

V zmysle vykonania inventarizácie a záväzkov podľa § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Zb. boli
vykázané pohľadávky voči Marte Sasovej, trvale bytom 935 65 Veľké Ludince č. 492 vo
výške 787,63 EUR. Na základe vyjadrenia p. Sasovej a prešetrenia pohľadávky navrhuje
starostka obce odpis pohľadávky vo výške 437,63 EUR.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 131/11 zo dňa 01.04.2016
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

Návrh starostky obce o odpis pohľadávky vo výške 437,63 EUR.
B/


schvaľuje

Odpis pohľadávky vo výške 437,63 EUR. P. Sasovej Marte zostáva povinnosť úhrady
zostatku pohľadávky vo výške 350,00 EUR z faktúry č. (VS): 1919300010.
Prítomných:

9

„Za”

9

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

* Mikroregión Kvetnianka organizuje XV. ročník ochutnávky mladých vín, ktorá sa uskutoční
v priestoroch KD v Kuraľanoch dňa 16. apríla so začiatkom o 17.00 hod.
* Starostka obce informovala poslancov OZ o návšteve Kötegyánu. Najvhodnejší termín by
bol 17.06.2016, ale termín sa upresní.
* Tohtoročné obecné slávnosti starostka obce navrhla uskutočniť 02. júla 2016. Presný
program bude ešte doplnený.
* Poslanec OZ, Ladislav Varga navrhol poslancom OZ o vydávaní Občasníka, kde budú
zverejnené informácie o obci o aktuálnych dianiach v obci.

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

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľka:

Mgr. Monika Szilvásová

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

Overovatelia:

Bc. Gabriela Koncserová

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

Ladislav Varga

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

