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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

      

Zápisnica 

z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo  

dňa 09.05.2012 

 

 

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: 

Eva Ivanová, účtovníčka obce 

Dezider Krajčovič 

 

Ospravedlnený: 
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce 

 

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: Mgr. Zuzana Marková, Ing. 

Andrej Valent. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali pripomienky 

k vyhotovenej zápisnici.  

 

 Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení: 

 

Návrhová komisia: 

Bc. Ivan Žák 

Bc. Bohumír Donoval 

Ing. Milan Lukáč 

 

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. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach 

Miroslava Gerháta 

3. Vyhlásenie obecného zastupiteľstva o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát 

poslanca Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach, zloženie sľubu nového poslanca 

Dezidera Krajčoviča a odovzdanie osvedčenia o tom, že sa stal poslancom 

4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 8. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva  



 2 

5. Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce 

k 31.12.2011 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 

7. Záverečný účet za rok 2011 

8. Usporiadanie finančných vzťahov obce za rok 2011 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III. štvrťrok 

2012 

10. Odsúhlasenie počtu žiakov ZŠ s MŠ v Ludaniciach nad rámec zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

11. Schválenie platu starostky obce  

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Schválenie návrhu uznesenia 

15. Záver 

 

K bodu 2 – Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v 

Ludaniciach Miroslava Gerháta 

Starostka informovala poslancov, že dňa 30.04.2012 bolo obci doručené vzdanie sa 

mandátu poslanca Miroslava Gerháta z dôvodu jeho pracovných povinností v zahraničí, kvôli 

ktorým sa nemôže zúčastňovať zasadnutí obecného zastupiteľstva a plne sa venovať funkcii 

poslanca. Obec následne oslovila ako prvého náhradníka p. Silvestra Bilika, ktorý dňa 

03.05.2012 pre veľkú pracovnú zaneprázdnenosť písomne oznámil, že mandát poslanca 

neprijíma, čo však v ten istý deň odvolal a oznámil, že mandát prijíma. Bc. Bohumír Donoval 

mal otázku, kedy vzniká mandát poslanca – náhradníka, pretože ak by tento mandát vznikol 

až zložením sľubu, mohol by to p. Bilik napadnúť na prokuratúre. Nakoľko išlo 

o neštandardnú situáciu, obec požiadala o stanovisko JUDr. Packovú vedúcu odboru 

všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu v Topoľčanoch, ktorá nám potvrdila, že 

v tomto prípade mandát náhradníka (t.j. kandidáta, ktorý vo voľbách do obecného 

zastupiteľstva v tom istom volebnom obvode získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený 

za poslanca) vzniká zo zákona dňom uprázdnenia mandátu poslanca, ktorý bol zvolený vo 

voľbách do orgánov samosprávy obce za poslanca obecného zastupiteľstva a zaniká dňom 

doručenia písomného vzdania sa mandátu obecnému zastupiteľstvu. Náhradník sa ujíma 

funkcie poslanca obecného zastupiteľstva zložením sľubu. Vzdanie sa mandátu nemožno 

vziať späť. Z tohto dôvodu sme oslovili druhého náhradníka p. Dezidera Krajčoviča, ktorý 

mandát poslanca prijal a dnes na zasadnutí obecného zastupiteľstva zloží zákonom predpísaný 

sľub do rúk starostky obce. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného 

zastupiteľstva v Ludaniciach Miroslava Gerháta na vedomie. 

 

K bodu 3 - Vyhlásenie obecného zastupiteľstva o nastúpení náhradníka na uprázdnený 

mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach, zloženie sľubu nového 

poslanca Dezidera Krajčoviča a odovzdanie osvedčenia o tom, že sa stal poslancom 

Pán Dezider Krajčovič zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva do rúk starostky obce a prevzal osvedčenie, že ako náhradník vo volebnom 

obvode č. 2 sa stal poslancom obecného zastupiteľstva v Ludaniciach.  

  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že prvý náhradník za poslanca Silvester Bilik 

dňa 03.05.2012 písomne neprijal mandát poslanca obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

  Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že druhý náhradník za poslanca Dezider 

Krajčovič zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva do rúk starostky 
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obce a prevzal osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva v 

Ludaniciach. 

Obecné zastupiteľstvo určilo Dezidera Krajčoviča za predsedu Komisie na ochranu 

verejného poriadku a životného prostredia a člena Komisie sociálneho zabezpečenia. 

 

K bodu 4 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 8. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva  

Kontrola plnenia uznesení je súčasťou materiálu – príloha č. 10. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 

8. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva na vedomie. 

 

K bodu 5 – Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky 

obce k 31.12.2011 
Správa je súčasťou materiálu – príloha č. 11. 

Podľa názoru audítora, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Ludanice k 31. decembru 2011 a 

výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so 

zákonom o účtovníctve a súvisiacimi postupmi účtovania.  

V závere audítor skonštatoval, že na základe overenia rozpočtového hospodárenia 

zachyteného v poznámkach účtovnej závierky nezistil vo všetkých významných súvislostiach 

skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav 

vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa overenia audítorom je zhodný so stavom 

vykázaným v účtovnej závierke. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo správu nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej 

účtovnej závierky obce k 31.12.2011 na vedomie. 

 

K bodu 6 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 

Stanovisko je súčasťou materiálu – príloha č. 12. 

Hlavný kontrolór obce vo svojom stanovisku doporučuje, aby obecné zastupiteľstvo 

na svojom riadnom zasadnutí dňa 09.05.2012 schválilo Záverečný účet obce Ludanice za rok 

2011 bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

za rok 2011 na vedomie. 

  

K bodu 7 - Záverečný účet za rok 2011 

Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 13. 

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obec Ludanice po skončení rozpočtového roka 

údaje o rozpočtovom hospodárení spracovala do záverečného účtu. Záverečný účet bol 

prejednaný aj na zasadnutí Komisie finančnej a správy obecného majetku dňa 03.05.2012, 

ktorá odporúča obecnému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce za rok 2011 bez výhrad. 

 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 8 - Usporiadanie finančných vzťahov obce za rok 2011 

Pani Eva Ivanová, účtovníčka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že 

hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške 47426 eur a kapitálového 

rozpočtu schodkom vo výške 154200 eur. Teda celkový schodok hospodárenia bežného 
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a kapitálového rozpočtu predstavuje 106774 eur. Schodok rozpočtového hospodárenia sa 

navrhuje vyrovnať z vlastných zdrojov minulých období cez finančné operácie.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia vo 

výške 106.774,00 eur z vlastných zdrojov minulých období cez finančné operácie a 

zúčtovanie výsledku hospodárenia vo výške 7.812,51 eur na účte 431 – výsledok 

hospodárenia v schvaľovaní bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov v súlade s platnými postupmi účtovania. 

 

  Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 9 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a 

III. štvrťrok 2012 

Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 14. 

Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Ludanice na II. a III. štvrťrok 2012. 

 

K bodu 10 - Odsúhlasenie počtu žiakov ZŠ s MŠ v Ludaniciach nad rámec zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ požiadalo obec ako zriaďovateľa školy o vydanie stanoviska na 

zlúčenie tried základnej školy v novom školskom roku a o navýšenie počtu žiakov v triede 

mladších detí v materskej škole. Ide o zlúčenie terajších tretiakov, ktorých spolu bude 27, čo 

predstavuje navýšenie o 2 žiakov. V materskej škole v triede pre troj- a štvorročné deti 

žiadajú odsúhlasiť 23 žiakov, čo je navýšenie o 3 deti, pričom 9 detí bude navštevovať MŠ len 

doobeda. Uvedené navýšenia počtu žiakov vyhovujú kapacitným možnostiam ako aj 

hygienickým požiadavkám. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, aby v školskom roku 2012/2013 bol počet žiakov 

v triede pre troj- až štvorročné deti materskej školy 23, čo je navýšenie o 3 deti oproti § 28 

ods. 9 písm. a/ zákona č. 245/2008 Z. z. a aby v školskom roku 2012/2013 bol počet žiakov 

štvrtej triedy základnej školy 27, čo je navýšenie o 2 deti oproti § 29 ods. 5 písm. d/ zákona č. 

245/2008 Z. z. 

 

  Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 11 - Schválenie platu starostky obce 

V Komisii finančnej a správy obecného majetku bol návrh prejednaný dňa 03.05.2012. 

Komisia na základe záverečného účtu za rok 2011 odporučila obecnému zastupiteľstvu plat 

starostky ponechať. 

Ing. Andrej Valent – chcel, aby starostka zhodnotila svoju činnosť 

starostka – záverečný účet hovorí za všetko. Samozrejme, že by sa dalo robiť viac, no brzdia 

nás financie, momentálne nemôže ísť do niečoho, kým sa nám nevrátia peniaze z ostatných 

projektov. 

Ing. Eva Pešková – plat sa ponechal, ide vlastne len o valorizáciu  

Ing. Andrej Valent – chcel vedieť, na základe čoho sa teda poslanci rozhodujú, že zostane     

20 % a nezvýši  sa napr. o 40% 

Ing. Eva Pešková – ťažko sa to vyhodnocuje, niektoré veci sa ukončili, niektoré sa robia 

priebežne 
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Bc. Bohumír Donoval – starostke sa plat ponecháva a teda nie je čo riešiť. Nesúhlasí s tým, že 

sa nedá robiť viac – napríklad prípojky na nový cintorín môžeme urobiť aj z vlastných peňazí, 

ďalej riešiť čo so starou budovou škôlky. 

starostka – pracuje sa na nových projektoch, dávali sme opakovanú žiadosť na zberný dvor. 

Bude sa robiť konsolidovaná účtovná závierka súčasťou ktorej bude výročná správa, kde toto 

všetko bude uvedené. 

Bc. Bohumír Donoval – obecné zastupiteľstvo nie je dostatočne informované - v akom stave 

sú veci, nové podnety, projekty  

starostka – ide o iný pohľad na vec, načo bude informovať obecné zastupiteľstvo o veciach, 

ktoré nie sú isté 

Ing. Eva Pešková – za p. Donovala sa zrealizovalo veľa projektov, ale uvedomme si, že 

mnohé akcie zostali rozrobené a bolo a je ich treba ukončiť a potom môžeme ísť do nových 

projektov 

Bc. Bohumír Donoval – chcel len povedať, že napr. škola ktorá sa realizovala teraz, projekt sa 

vypracovával v roku 2006 

Ing. Andrej Valent – nemá problém zodvihnúť ruku aj za 40% aj 50%, ale musí to mať 

zdôvodnené a to nemá 

Vladimír Čerňan – niekedy to bolo tak, že sa na začiatku roka stanovil určitý plán, ktorý sa na 

konci roka vyhodnotil a čo bolo urobené navyše sa ohodnotilo 

Bc. Ivan Žák – teraz je iný systém hodnotenia 

 

Obecné zastupiteľstvo určilo  v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s účinnosťou od 

01.01.2012 mesačný plat starostky obce Bc. Ľubice Petrákovej vo výške 1868,00 Eur. 

 

 Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 2 (Bc. Bohumír Donoval, Ing. Andrej Valent) 

  

K bodu 12 – Rôzne 

 

a) Návrh na odsúhlasenie finančných prostriedkov na kúpu stoličkového výťahu na 

bezbariérový prístup do zdravotníckych ambulancií 

Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 17. 

Starostka informovala poslancov o ponuke stoličkového výťahu do zdravotného 

strediska. Ponuka je na 8.950 eur s DPH, pričom starostka oslovila aj Obec Dvorany nad 

Nitrou, Obec Kamanová a Obec Belince. Dvorany nad Nitrou prispejú 1.000 eur, Kamanová 

sľúbila 500 eur a Belice sa zatiaľ neozvali. Keďže táto položka nie je zahrnutá v rozpočte, 

bude treba skrátiť niektoré položky a upraviť rozpočet. Zostalo 3.200 eur z kosačiek, ktoré sa 

kúpili lacnejšie, ďalej 2.000 eur z pôžičky pre Svornosť a 2.000 eur z podláh v kultúrnom 

dome.  

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s kúpou stoličkového výťahu na bezbariérový prístup 

do zdravotníckych ambulancií. 

 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 1 (Dezider Krajčovič) 

 

b) Odvolanie p. Jaroslava Krajčoviča, bytom Ludanice, Cintorínska 267 proti 

platobnému výmeru za odvoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2012 

Starostka informovala poslancov o liste p. Jaroslava Krajčoviča bytom Ludanice, 

Cintorínska 267/10 v ktorom odmieta platiť za odvoz TKO dokedy mu nebude umožnený 

množstevný zber. Dňa 02.01.2012 obec zaslala p. Krajčovičovi stanovisko v ktorom mu 

oznámila, že v obci nie je zavedený množstevný zber. Obec v zmysle čl. 5, ods. 4 VZN č. 
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11/2009 povinná na žiadosť právnickej osoby alebo podnikateľa, nie fyzickej osoby – občana 

pri splnení ustanovení § 39 ods. 12 zákona o odpadoch zaviesť množstevný zber KO a DSO, 

pri ktorom pôvodca platí poplatok podľa VZN o poplatkoch vo výške, ktorá je priamo úmerná 

množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. Na základe uvedeného 

obec nemôže p. Krajčovičovi umožniť množstevný zber, ale musí sa prispôsobiť systému 

nakladania s odpadmi a forme platenia poplatku ako je to uvedené v zmysle platnej legislatívy 

a vnútorných predpisov obce. 

Ing. Andrej Valent – navrhol prehodnotiť zber odpadov v roku 2013 a zohľadniť to aj pri 

tvorbe VZN na rok 2013  

starostka – obáva sa lístkového systému, aby nevznikali divoké skládky  

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo list p. Jaroslava Krajčoviča, bytom Ludanice, Cintorínska 

267/10 zo dňa 02.04.2012 na vedomie a potvrdilo stanovisko obce zo dňa 02.01.2012, podľa 

ktorého obec nemôže vyhovieť žiadosti občana p. Jaroslava Krajčoviča bytom Ludanice, 

Cintorínska 267/10 na zavedenie množstevného zberu v jeho domácnosti, a to v zmysle § 39 

ods. 12 zákona o odpadoch a čl. 5, ods. 4 VZN č. 11/2009. 

 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

 

c) Informácia o zriadení prevádzkarne VG GROUP s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra 

v obci Ludanice 

Starostka informovala poslancov o zriadení prevádzkarne VG Group s.r.o. Mostná 72, 

949 01 Nitra v obci na adrese SNP 572/96, 956 11 Ludanice. Zodpovednou osobou za 

prevádzkareň je p. Ján Vaňo, bytom Ludanice Hviezdoslavova 367. Uvedená prevádzkareň sa 

bude zaoberať predajom sanity. Navrhovaná prevádzková doba je pondelok – piatok od 09:00 

hod. do 17:00 hod., sobota 09:00 hod. do 12:00 hod a v nedeľu zatvorené. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prevádzkovou dobou navrhnutou žiadateľom pre 

prevádzku VG GROUP s.r.o., SNP 572/96, 956 11 Ludanice. 

 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

d) Žiadosť p. Patrika Grmana, bytom Horné Obdokovce – Bodok č. 355 

o schválenie prevádzkovej doby v pohostinstve JUKA 

Starostka informovala poslancov, že v pohostinstve Juka Ludanice došlo k zmene 

majiteľa a nový majiteľ žiada o súhlas s prevádzkovou dobou, ktorú navrhuje nasledovne: 

zimná prevádzka od 01.10. – 14.05.:  pondelok – štvrtok od 09:00 hod. – 22:00 hod., piatok 

od 09:00 hod. – 24:00 hod, sobota od 10:30 hod. – 24:00 hod., nedeľa 10:30 hod. – 22:00 

hod.. Letná prevádzka od 15.05. – 30.09.: pondelok – piatok 10:00 hod. – 24:00 hod., sobota 

– nedeľa 10:30 hod. – 24:00 hod. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prevádzkovou dobou navrhnutou žiadateľom pre 

prevádzku pohostinstvo JUKA, Hviezdoslavova 95, 956 11 Ludanice. 

 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 13- Diskusia 

Ing. Andrej Valent – mal otázku k chodníku medzi Mýtnou Novou Vsou a Dolinkami – 

v rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky na projekt 

starostka – projekt sa môže začať riešiť 
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Lucia Deviatková – mala žiadosť na p. Vladimíra Čerňana, aby dával pozor na svojho psa, 

ktorý im uteká z dvora a ohrozuje ostatných občanov 

Vladimír Čerňan – už bol na to upozornený a tento problém vyriešil 

 

Mgr. Zuzana Marková – poďakovala všetkým, ktorý sa zúčastnili stavania mája a oboznámila 

poslancov s programom osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

starostka – informovala poslancov o vydaní publikácie Sprievodca návštevníka, ktorú 

spracoval Ing. Bohumil Bizoň.  

 

Bc. Bohumír Donoval – treba začať riešiť problém žumpy školskej bytovky - vlastníci bytov 

využívajú žumpu školy 

Mgr. Zuzana Marková – škola tento problém nemôže vyriešiť, musí zasiahnuť obec  

 

Bc. Bohumír Donoval – doriešenie problému so zasypaním jednej komory na vodojeme 

starostka – keďže sa narýchlo zvolávalo obecné zastupiteľstvo, nestihli sme pozvať zástupcu 

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra 

 

Bc. Bohumír Donoval –  navrhol ohradiť priestor „kláštoriska“ (vykopávky v areáli školského 

dvora) 

Mgr. Zuzana Marková – bytovkári si tam urobili smetisko 

Bc. Bohumír Donoval – navrhol preveriť koľko smetných nádob má v skutočnosti školská 

bytovka, pretože  je tam stále vidieť len jednu 110 l nádobu 

starostka – dá sa to tam vyčistiť a doloží sa to zemou aby tam nesypali odpad 

Ing. Eva Pešková – z našej iniciatívy vysadiť tam tuje, aspom trochu skultúrniť tento priestor 

a umiestniť tam nejakú informačnú tabuľu 

starostka – osloví Mgr. Hanuša, či sa bude vo výskume pokračovať 

 

 

K bodu 14 – Schválenie návrhu uznesenia 

Uznesenie bolo po prečítaní jednomyseľne schválené. 

 

Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 15 –Záver 

Starostka na záver zasadnutia poďakovala prítomným poslancom a zasadnutie 

ukončila. 

 

 

Overovatelia:  

 

Mgr. Zuzana Marková, v.r.                           Bc. Ľubica Petráková, v.r. 

                 starostka obce 

Ing. Andrej Valent, v.r. 
 

 

 

Zapísala: Bc. Zdenka Bisáková 

V Ludaniciach, dňa 30.05.2012 

 


