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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

      

Zápisnica 

z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo  

dňa 29.02.2012 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, príloha č. 2 

Bc. Ľubica Petráková, starostka obce  

 

Prítomní poslanci: 

Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce, Vladimír Čerňan, Lucia Deviatková, Bc. Bohumír 

Donoval, Bc. Milan Lukáč, Mgr. Zuzana Marková, Ing. Eva Pešková, Ing. Andrej Valent 

 

Pozvaný: 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce 

 

Ospravedlnený: 
Miroslav Gerhát 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Bc. Ľubica Petráková. Privítala prítomných 

poslancov. Starostka konštatovala, že je prítomných 8 poslancov, zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Starostka určila overovateľov zápisnice: Vladimír Čerňan, Lucia 

Deviatková. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali pripomienky 

k vyhotovenej zápisnici.  

 

Voľba overovateľov zápisnice bola vykonaná hlasovaním:  za: 8 , proti: 0 , zdržali sa: 0. 

 

 Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení: 

 

Návrhová komisia: 

Bc. Ivan Žák 

Mgr. Zuzana Marková 

Ing. Eva Pešková 

 

Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:   za: 8, proti: 0,  zdržali sa: 0. 

 

Starostka dala hlasovať o návrhu programu zasadnutia. Poslanci jednomyseľne schválili 

program v nasledujúcom znení: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 7. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva  

3. Žiadosť Ing. Branislava Benku Agri – servis, s.r.o. Ludanice a žiadosť p. Mariána 

Hederu – Topas co, 956 11 Dvorany nad Nitrou č. 101 o zmenu v Územnom pláne Obce 

Ludanice   

4. Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o združení č. 6910/09 zo dňa 15.02.2010 uzavretej medzi 

Obcou Ludanice a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra 

5. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2011 
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6. Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 29.02.2012 

7. Správa o výsledku inventarizácie dlhodobého hmotného majetku a drobného hmotného 

majetku a nehmotného majetku vedeného v podsúvahovej evidencii k 31.12.2011 

8. Návrh na vyradenie požiarneho motorového vozidla AVIA A31 

9. Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých subjektom v roku 2011 

10. Žiadosť únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o poskytnutie jednorazovej finančnej 

výpomoci 

11. Žiadosti o prenájom verejného priestranstva „Hody 2012“  

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Schválenie návrhu uznesenia 

15. Záver 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 7. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva  

Predkladal zástupca starostky Bc. Ivan Žák – príloha č. 4. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho 7. riadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 07.12.2011 na vedomie. 

 

K bodu 3 - Žiadosť Ing. Branislava Benku Agri – servis, s.r.o. Ludanice a žiadosť         
p. Mariána Hederu – Topas co, 956 11 Dvorany nad Nitrou č. 101 o zmenu v Územnom 

pláne Obce Ludanice   

 Žiadosti sú súčasťou materiálu – príloha č. 6 a č. 8. Súčasťou materiálu sú aj vyjadrenia 

k jednotlivým žiadostiam od Ing. arch. Sopirovej – príloha č. 5, č.7 a č. 9. Dňa 27.02.2012 

zasadala stavebná komisia, na ktorej sa zúčastnili aj p. Hedera a p. Benka. Stavebná komisia 

odporučila obecnému zastupiteľstvu nemeniť uznesenie č. 68/2011 z 19.09.2011. 

 Obecné zastupiteľstvo neschválilo zmeny v Územnom pláne Obce Ludanice  navrhnuté 

Ing. Branislavom Benkom Agri- servis s.r.o. Ludanice a p. Mariánom Hederom – Topas co. 

a potvrdilo uznesenie Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach č. 68/2011 z 19.09.2011 

 

 Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 4 - Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o združení č. 6910/09 zo dňa 15.02.2010 

uzavretej medzi Obcou Ludanice a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 

Nitra 

Návrh dodatku je súčasťou materiálu – príloha č. 9. Návrh bol prejednaný aj na 

zasadnutí Komisie finančnej a správy obecného majetku dňa 23.02.2012. Starostka požiadala 

zástupcu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti JUDr. Košeckého, aby sa zúčastnil na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. JUDr. Košecký sa zasadnutia obecného zastupiteľstva 

nezúčastnil, pretože mu to dnes nevyhovovalo. So starostkou sa dohodli, že na najbližšie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva si to zariadi tak, aby mohol prísť.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu k návrhu Dodatku č. 1 k zmluve o združení č. 

6910/09 zo dňa 15.02.2010 uzavretej medzi Obcou Ludanice a Západoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra. 

 

K bodu 5 – Informácia o plnení rozpočtu za rok 2011 
Plnenie rozpočtu je súčasťou materiálu – príloha č. 10. Poslanci nemali k plneniu 

rozpočtu žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení rozpočtu za rok 2011 na vedomie.  
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K bodu 6 – Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 29.02.2012 

Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 11 

Úpravu rozpočtu je potrebné urobiť z dôvodu, že platba na rekonštrukciu školskej 

jedálne v roku 2011 sa neuskutočnila a zrealizovala sa v januári 2012 a preto je teraz potrebné 

rozpočet upraviť. Ing. Ernest Barát už na zasadnutí obecnej rady navrhol, že keďže sa 

rekonštrukcia urobila lacnejšie, nemuselo by sa presunúť z rezervného fondu celých 50.000,- 

Eur, teoreticky by stačilo aj 40.000,- Eur a zvyšok by mohol zostať v rezervnom fonde, kde 

by bolo 20.000,- Eur miesto 10.000,- Eur. Starostka povedala, že, keďže sa ide robiť 

revitalizácia centra obce je predpoklad zvýšeného čerpania finančných prostriedkov, a nielen 

v súvislosti s revitalizáciou, ale aj v iných súvislostiach, potom budeme musieť prevod 

schvaľovať znova. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prvú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 29.02.2012. 

  

 Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 7 - Správa o výsledku inventarizácie dlhodobého hmotného majetku a drobného 

hmotného majetku a nehmotného majetku vedeného v podsúvahovej evidencii k 

31.12.2011 

Správa je súčasťou materiálu – príloha č. 12. Inventarizácia dlhodobého hmotného 

majetku a drobného hmotného a nehmotného majetku vedeného v podsúvahovej evidencii 

bola vykonaná v dňoch 15.11.2011 až 30.11.2011. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2011 

sa uskutočnila v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Inventarizáciou zistený skutočný stav je v súlade s účtovnou evidenciou. Poslanci nemali 

k správe žiadne pripomienky 

Obecné zastupiteľstvo vzalo správu o výsledku inventarizácie dlhodobého hmotného 

majetku  a drobného hmotného majetku a nehmotného majetku vedeného v podsúvahovej 

evidencii k 31.12.2011. 

 

K bodu 8 - Návrh na vyradenie požiarneho motorového vozidla AVIA A31  

Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 13. 

Požiarne vozidlo Avia A31 bolo obstarané Okresným národným výborom 

v Topoľčanoch ešte v roku 1986. Obec Ludanice sa stala držiteľom vozidla v roku 1994 

v obstarávacej cene 6264,42 Eur. Vzhľadom k tomu, že vozidlo je technicky nespôsobilé 

premávky na pozemných komunikáciách, bolo k 01.01.2012 dočasne vyradené.  

Starostka povedala, že AVIU už ponúkala dobrovoľným hasičom v Mýtnej Novej Vsi, 

no tí nemajú o vozidlo záujem a keďže je nefunkčné a oprava by bola veľmi nákladná, bolo 

auto dočasne odhlásené, aby sa nevykladali zbytočné finančné prostriedky na platenie 

poistného. Bc. Bohumír Donoval predložil fotodokumentáciu Avie. Povedal, že v zlom 

technickom stave je len motor. Hovoril s p. Kurtym, ktorý podľa jeho vyjadrenia má 

skúsenosti s takýmito autami, a podľa neho oprava by stála zhruba 330 €. Ing. Andrej Valent 

mal otázku, či počas povodní bolo vozidlo v akcii. Odpovedal Bc. Bohumír Donoval, že áno 

počas povodní v roku 2006. Bc. Ivan Žák reagoval, že vozidlo má vyše 35 rokov, už si dnes 

nikto nezoberie na zodpovednosť, keď je v zlom technickom stave. Starostka povedala, že dá 

oceniť opravu a potom sa zastupiteľstvo rozhodne. Bc. Bohumír Donoval žiadal, aby pri tom 

bol prítomný aj niekto z poslancov a ďalšia osoba, ktorá sa tomu rozumie. 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s vyradením požiarneho motorového vozidla AVIA 

A 31 a odporučilo odborne posúdiť technický stav a náklady spojené s jeho opravou. 

 

  Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 
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K bodu 9 - Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých subjektom v roku 2011 

Záznam je súčasťou materiálu – príloha č .14. Hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu 

vyúčtovania dotácií, ktoré obec poskytla subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2011 

od 27.01.2012 do 29.01.2012. Kontrolór v závere skonštatoval, že nezistil žiadne vecné ako aj 

formálne nedostatky a obec môže uzavrieť zmluvy na poskytnutie dotácií na rok 2012 

v rozsahu schváleného rozpočtu na rok 2012. Poslanci nemali k záznamu žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo záznam z kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých 

subjektom v roku 2011 na vedomie. 

 

K bodu 10 - Žiadosť únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o poskytnutie 

jednorazovej finančnej výpomoci 

Obec každoročne podporuje Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO 

Topoľčany jednorazovým finančným príspevkom. Obecná rada na svojej schôdzi dňa 

15.02.2012 odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť jednorazový finančný príspevok vo 

výške 35,- Eur.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie jednorazového finančného príspevku Únii 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 36, Pribinova 14, Topoľčany vo výške 35,- Eur. 

 

K bodu 11 - Žiadosti o prenájom verejného priestranstva „Hody 2012“ 

Súčasťou materiálu sú dve žiadosti – p. Petra Žilku a p. Ota Marku. Každoročne sa 

verejné priestranstvo prenajíma p. Žilkovi spolu s p. Seidlom. Obec má s nimi dobrú 

skúsenosť, sú ústretoví aj voči p. farárovi.  

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prenájmom verejného priestranstva pre 

prevádzkovateľa lunaparku p. Petra Žilku, Sládkovičova 32, Topoľčany pri príležitosti 

„hodov 2012“ v Ludaniciach za poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 

čl. 4 písm. b) – 16,60 eur/deň. 

 

 Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 

  

K bodu 12 – Rôzne 

 

a) Žiadosť Ing. Andreja Valenta, Mýtna Nová Ves 30 o pomoc pri spevnení miestnej 

komunikácie 

Ide o časť miestnej komunikácie v dĺžke 69 m nachádzajúcej sa v Mýtnej Novej Vsi 

južne od futbalového ihriska oproti parcele č. 159/2. Na uvedenej parcele sa plánuje stavba 

rodinného domu. Cesta je urobené len do polovice. Keď prší nedá sa tadiaľ chodiť.  

starostka – nie je to obecný majetok a navyše cesta nie je ani vysporiadaná 

Ing. Andrej Valent – je to v územnom pláne obce 

starostka - v územnom pláne to síce je, ale v prvom rade cesta musí byť vysporiadaná 

Bc. Bohumír Donoval – vyšiel by v ústrety, minimálne v tom, aby sa cesta vysypala 

kamennou drťou. Ide podľa neho o prejav dobrej vôle. Osobne to podporuje, pretože inak 

všetko to blato sa  bude vláčiť na obecnú cestu. 

Ing. Andrej Valent – nestačí to len vysypať kamennou drťou. Je potrebné to vykopať a dať 

tam geotextíliu, na to makadam a kamennú drť.  Predpokladané náklady na materiál sú 746,87 

Eur. Spýtal sa, či by obec poskytla aspoň bager. 

starostka – to nie je problém, ale za úhradu 

Bc. Bohumír Donoval- aby sa to začalo územne vysporiadavať. 

starostka – nie je proti 
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Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s poskytnutím finančnej pomoci na spevnenie 

miestnej komunikácie nachádzajúcej sa v Mýtnej Novej Vsi južne od futbalového ihriska 

oproti parcele č. 159/2, nakoľko prístupová cesta nie je majetkom obce. 

Za návrh hlasoval Ing. Andrej Valent a Bc. Bohumír Donoval, ostaní poslanci sa 

hlasovania zdržali. 

 

Hlasovanie: za: 2, proti: 0, zdržali sa: 6 

 

K bodu 13- Diskusia 

starostka – informovala o  kontrole z Poľnohospodárskej platobnej agentúry na Dom smútku     

v Mýtnej Novej Vsi. Kontrolóri skontrolovali dokumenty a boli aj na fyzickej 

kontrole v dome smútku. Nemali žiadne pripomienky a výhrady k stavebným 

prácam k ich množstvu a rozsahu. 

 

starostka – poďakovala poslancovi Ing. Milanovi Lukáčovi za tvorbu obecného časopisu. 

 

starostka – požiadala hlavného kontrolóra Ing. Ernesta Baráta, aby si do plánu kontrolnej 

činnosti na  nasledujúce obdobie zaradil aj kontrolu účtovníctva Základnej školy s materskou 

školou Ludanice. 

 

Lucia Deviatková – sťažnosť od občanov – upozorniť Uhlárových, ktorí bývajú na ul. 

Nádražnej, aby si upratali drevo z chodníka, pretože sa tadiaľ nedá chodiť. 

 

 

K bodu 14 – Schválenie návrhu uznesenia 

Uznesenie bolo po prečítaní jednomyseľne schválené. 

 

Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 15 –Záver 

Starostka na záver zasadnutia poďakovala prítomným poslancom a zasadnutie 

ukončila. 

 

 

Overovatelia:  

 

Vladimír Čerňan, v.r.                          Bc. Ľubica Petráková, v.r. 

                 starostka obce 

 

Lucia Deviatková, v.r. 
 

 

 

Zapísala: Bc. Zdenka Bisáková 

V Ludaniciach, dňa 14.03.2012 


