Číslo konania:2/2019
Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ľudovítová,
dňa 28. januára 2019 , ktoré sa konalo v zasadačke obecného úradu o 18.hod
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Schválenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Kontrola uznesenia
6. Ţiadosť o prenájom pozemku
7. Informácia z OZ Ţibrica
8. Návrh a schválenie členov jednotlivých komisií
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia: Starostka obce Ing. Renáta Kováčová, privítala
poslancov obecného zastupiteľstva .
2. Určenie zapisovateľky: p. Miriam Fedákovej
3.Návrh na overovateľov zápisnice: Štefan Senneš , Michal Magát
Návrhová komisia: Vlasta Sahulčíková, Ján Candrák
Nikto nemal pozmeňujúci návrh.
Následne dala starostka obce hlasovať za prednesený návrh
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Návrh starostky obce bol schválený počtom hlasov 5.
4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
Nikto nemal doplňujúci návrh. Následne dala starostka obce hlasovať za
prednesený návrh programu, 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starostka
obce otvorila rozpravu. Nikto nemal doplňujúci návrh.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Návrh starostky obce bol schválený počtom hlasov 5.
5. Kontrola uznensenia č. 14/2019 z 1.mimoriadneho zasadnutia, rozviazanie
pracovného pomeru- Splnené.

6. Ţiadosť o prenájom obecného pozemku . Dňa 18.01.2019 bola doručená
opakovaná ţiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenájme k parcely č. 26/3, LV
č.1310 K.ú. Ľudovítová o výmere 631m2. Nakoľko táto ţiadosť bola viac krát
prerokovaná na zasadaniach obecného zastupiteľstva v Ľudovítovej uţ minulom
volebnom období.
- Dňa 26.01.2019 o14. Hod. poslanci miestnou obhliadkou pozemku
konštatovali, ţe: takáto veľká parcela uberie z „ Ľudovítovského lesíka“ veľkú
časť. Nakoľko v tejto časti je plánovaná „oddychová zóna“ pre verejnosť.
Máme pripravený projekt na revitalizáciu lesíka a výsadbu nových
drevín, projekt na zakúpenie a osadenie lavičiek. Z uvedených dôvodov
nemôţeme dať do prenájmu tento pozemok. Predkladateľ: Poslanci OZ.
Následne dala starostka obce hlasovať za prenájom pozemku.
Hlasovanie :
Za: 0
Proti: 5
Zdrţal sa: 0
Prenájom pozemku nebol schválený. Proti bolo 5 hlasov.
7. Informácia z OZ Ţibrica – Zaloţenie Občianskeho zdruţenia v obci
registrácia na ministerstve financíí do 04.02.2019- splnené.
Registrácia zaslaná, doporučene 1tr., správny poplatok 66€ , dňa 25.01.2019
na adresu :
Ministerstvo vnútra SR
sekcia verejnej správy
odbor všeobecnej vnútornej správy
oddelenie registrácií
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Dňa 24.01.2019
VEC
Návrh na registráciu
Prípravný výbor podľa zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení
neskorších predpisov predkladá návrh na registráciu občianskeho
zdruţenia s názvom:
„Krajšia budúcnosť pre Ľudovítovú“
Sídlo: Obecný úrad Ľudovítová, ľudovítová č.21, 951 44 p. Výčapy Opatovce
1. člen prípravného výboru a zároveň splnomocnenec: p.Viera Kováčová
Členovia: p. Mária Bernátová, p.Ľubica Slobodová

- čerpanie finančných prostriedkov pre obec cez občianske zdruţenie.
-Členský príspevok do OZ Ţibrica je 100€ na rok. Následne dala starostka obce
hlasovať za prednesený návrh
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Návrh starostky obce bol schválený počtom hlasov 5.
8. Návrh a schválenie členov jednotlivých komisií.Poslanci OZ oslovili
občanov , pre prácu v jednotlivých komisiách:
-Komisia pre kultúru, mládeţ, šport– Predseda: Miriam Fedáková , členovia:
Katarína Dávidová, Miroslav Čerešník.
- Komisia stavebná, dopravná a pre ţivotné prostredie a verejný poriadok –
Predseda:Michal Magát , členovia: Pavol Kováč, Karol Kováč
- Komisia pre kontrolu majetkového priznania, ekonomická a sociálna –
Predseda: Vlasta Sahulčíková, členovia: Maria Bernátová,
Lenka Gazdíková
- Komisia inventarizačná a vyraďovacia – Predseda: Štefan Senneš,
členovia, Lucia Kunová, Soňa Budayová,
Predkladatelia: predsedovia jednotlivých komisií
Následne dala starostka obce hlasovať za prednesený poslanecký návrh.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Návrh starostky obce bol schválený počtom hlasov 5.
9. Rôzne- Sťaţnosť p. Mastíka, na suseda Celestína Koštu, ktorý má v chove vo
dvore vlčiaka, ktorý mu zabraňuje prechod cez dvor a v obave o svoje zdravie
sa obrátil so sťaţnostou na obecný úrad.
-Kolaudácia Rodinného domu, p. Simony Chudej, na parcele č.225/39
katastrálne územie Ľudovítová dňa 17.01.2019 o.8.30.hod. s nariadením
o predloţení doplňujúcich dokladov p. Simony Chudej, na stavebnom úrade
v Nitre s následným vydaním Kolaudačného rozhodnutia.
-Nákup cenín , 20 ks v hodnote 10€.
-Nákup tonera 1 ks čierny 72€.
- Vyplatenie pohrebného v sume 66€, p. Mgr. Jánovi Sahulčíkovi, po zomrelej
Valérii Sahulčíkovej- jeho matke

- VPP v obci- dňa 16.1.2019 pracovník na VPP, p. Jozef Uhrin, vyčistil časť
Ľudovítovského lesíka od nekontrolovanej skládky komunálneho odpadu. Bolo
tam asi 20 plných plastových vriec komunálneho odpadu a šatstva nahádzaného
v nízkom poraste. Komunálny odpad bol naloţený do kontajnerov pri cintoríne.
-Dňa 21.01.2019 o 9.00 rokovanie na OÚ ŢP v Nitre, ohľadom územného plánu
Obce Podhorany, obec Ľudovítová nemá námietky k ÚP Podhorany. Následné
rokovanie o 10.00 OZ Ţibrica . (oboznámenie poslancov v bode č.7, priloţené
prílohy)Starostka obce otvorila rozpravu: Bez pripomienok. Následne dala
starostka obce hlasovať za prednesenie vykonaných prác.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, prácu starostky za uplynulé krátke obdobie.
10. Diskusia:
- Návrhy, ohľadom fašiangového posedenia, ktoré naša obec usporadúva
kaţdoročne, ţiadala poslancov aby predkladali svoje návrhy- popolcová streda
je dňa 06.03.2019. termín Fašiangového posedenia je dňa 03.03.2019 nedeľa
11. Návrh na uznesenie:
Predseda návrhovej komisie Vlasta Sahulčíková, predniesla správu na uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ľudovítová. Následne
predniesla návrh na uznesenie.
Hlasovanie za návrh uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva :
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Návrh bol schválený počtom hlasov 5.
12. Záver
Na záver starostka obce Ing. Renáta Kováčová poďakovala prítomným za účasť
a obecného zastupiteľstva ukončila.
Ľudovítová, 28. Januára 2019
Ing. Renáta Kováčová
Starostka obce
Zapísala: p. Miriam Fedáková........................................
Overovatelia zápisnice: Štefan Senneš..............................
Michal Magát..............................

