Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo
dňa 01.08.2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, príloha č. 2
Bc. Ľubica Petráková, starostka obce
Prítomní poslanci:
Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce, Lucia Deviatková, Bc. Bohumír Donoval, Dezider
Krajčovič, Bc. Milan Lukáč, Ing. Eva Pešková, Ing. Andrej Valent
Pozvaný:
Eva Ivanová, účtovníčka obce
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce
Ospravedlnený:
Vladimír Čerňan, Mgr. Zuzana Marková
K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Bc. Ľubica Petráková. Privítala prítomných
poslancov. Starostka konštatovala, že je prítomných 7 poslancov, zasadnutie je
uznášaniaschopné. Starostka určila overovateľov zápisnice: Lucia Deviatková, Ing. Milan
Lukáč. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali pripomienky
k vyhotovenej zápisnici.
Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení:
Návrhová komisia:
Bc. Ivan Žák
Dezider Krajčovič
Ing. Andrej Valent
Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0.
Starostka dala hlasovať o návrhu programu zasadnutia. Poslanci jednomyseľne schválili
program v nasledujúcom znení:
1. Otvorenie
2. Žiadosť občianskeho združenia Zádvor o prenájom parcely č. 2033, k. ú. Ludanice
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 9. riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 1/2012 o poskytovaní
opatrovateľskej služby
5. Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
obce Ludanice k 31.12.2011
6. Výročná správa obce Ludanice za rok 2011
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7. Správa nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2011
8. Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok 2011
9. Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za I. polrok 2012
10. Informácia o nákladoch obce za nakladanie s odpadmi za I. polrok 2012
11. Záznam z následnej kontroly poskytovania služby „Poskytovanie multikáry v rámci obce
Ludanice pre občanov obce Ludanice“ za rok 2011 a I. polrok 2012
12. Návrh plánu tried, vyučovania náboženskej a etickej výchovy v šk. roku 2012/2013
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Schválenie návrhu uznesenia
16. Záver
K bodu 2 – Žiadosť občianskeho združenia Zádvor o prenájom parcely č. 2033, k. ú.
Ludanice
Starostka informovala poslancov, že zástupcovia združenia sa najskôr ohlásili, že prídu na
zasadnutie obecného zastupiteľstva, no na poslednú chvíľu sa ospravedlnili, pretože boli
odcestovaní. Jedná sa o rybník v Ludaniciach. Prenájom, ktorý žiadajú je na veľmi dlhú dobu,
čo je nemysliteľné. Navyše v žiadosti nie je uvedený štatutárny zástupca ani IČO – nebolo by
možné uzavrieť nájomnú zmluvu. Taktiež obec nemôže dať svoj majetok do bezplatného
nájmu. Zámer žiadateľov nie je presne špecifikovaný. Pozvú sa na ďalšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva, aby vysvetlili o čo im presne ide.
Dezider Krajčovič – bolo by dobré, aby sa o rybník niekto staral
Bc. Bohumír Donoval – je to ešte predčasné, zatiaľ je to bezpredmetné, pretože rybník ešte
nemáme na liste vlastníctva. Vodné plochy by mali prejsť na obce až v roku 2013. Potom to
riešiť verejnou vyhláškou.
Obecné zastupiteľstvo vzalo žiadosť občianskeho združenia Zádvor o prenájom parcely č.
2033, k. ú. Ludanice na vedomie.
K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 9. riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení je súčasťou materiálu – príloha č. 5.
Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom
9. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva na vedomie.
K bodu 4 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 1/2012
o poskytovaní opatrovateľskej služby
Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 6. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce
od 29.06.2012 do 14. 07. 2012. Bol prejednaný aj na zasadnutí obecnej rady dňa 25.07.2012.
Bolo potrebné vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie v dôsledku zmeny zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Výška úhrady za opatrovateľskú službu zostáva 0,50 €
za 1 hodinu poskytovanej služby. V nariadení sú presnejšie špecifikované jednotlivé činnosti.
Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Ludanice č.
1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby.
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0
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K bodu 5 – Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou obce Ludanice k 31.12.2011
Správa je súčasťou materiálu – príloha č. 7.
Podľa názoru audítora účtovné informácie vo výročnej správe obce Ludanice
poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke
k 31. decembru 2011 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej
správy s účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2011 na vedomie.
K bodu 6 – Výročná správa obce Ludanice za rok 2011
Výročná správa je súčasťou materiálu – príloha č. 8.
Bc. Bohumír Donoval – vo výročnej správe chýba agenda životného prostredia a agenda
cintorínov, ktoré zastrešuje Ing. Mária Štaffenová. Ďalej dohody o vykonaní práce p. Števčíka
a p. Budaya dať do pracovnej náplne
starostka – čo sa týka dohôd p. Števčíka a p. Budaya ponechala ich tak ako ich aj prevzala
Obecné zastupiteľstvo vzalo Výročnú správu obce Ludanice za rok 2011 na vedomie.
K bodu 7 - Správa nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej
správy s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2011
Správa je súčasťou materiálu – príloha č. 9.
Podľa názoru audítora účtovné informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe
obce Ludanice poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
o konsolidovanej účtovnej závierke k 31. decembru 2011 a sú v súlade so zákonom
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Poslanci nemali k správe žiadne
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo Správu nezávislého audítora o overení súladu
konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice
k 31.12.2011 na vedomie.
K bodu 8 – Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok
2011
Správa je súčasťou materiálu – príloha č. 10.
Pani Eva Ivanová, účtovníčka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že nakoľko
obec má v zriaďovateľskej pôsobnosti základnú školu s materskou školou má povinnosť do
konca roka vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku. Poslanci nemali k výročnej správe
žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke
obce Ludanice za rok 2011 na vedomie.
K bodu 9 – Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za I. polrok 2012
Prehľad je súčasťou materiálu – príloha č. 11.
Starostka informovala poslancov, že I. polrok zatiaľ dopadol nad očakávanie.
Ing. Andrej Valent – v položke verejné osvetlenie – spotreba elektrickej energie je
rozpočtovaných 10000 €, no už 6349 € je čerpaných a to je ešte len polrok
Eva Ivanová – ide o nedoplatok z minulého roka
Obecné zastupiteľstvo vzalo prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za I. polrok
2012 na vedomie.
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K bodu 10 – Informácia o nákladoch obce za nakladanie s odpadmi za I. polrok 2012
Prehľad je súčasťou materiálu – príloha č. 12.
Starostka informovala poslancov, že v obci pribudol separovaný zber oblečenia, obuvi
a hračiek. Obec na tento separovaný zber nemá žiadne náklady.
Bc. Bohumír Donoval – navrhol, aby sa pre bytovky na ul. Slobody ohradil určitý priestor na
plasty, pretože nemajú to kde skladovať a potom plastový odpad hádžu do komunálneho
odpadu, čo zvyšuje náklady.
Bc. Bohumír Donoval – informoval starostku, že za rampami smerom k zväzarmovskej
strelnici niekto vysypal stavebnú suť.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o nákladoch obce za nakladanie s odpadmi za
I. polrok 2012 na vedomie.
K bodu 11 – Záznam z následnej kontroly poskytovania služby „Poskytovanie multikáry
v rámci obce Ludanice pre občanov obce Ludanice“ za rok 2011 a I. polrok 2012
Záznam je súčasťou materiálu – príloha č. 13.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce informoval poslancov, že kontrolu vykonal
dvojfázovo. Pri kontrole okrem iného overil, či výška poplatku za poskytovanú službu
zodpovedá skutočne vykázaným úplným vlastným nákladom, ktoré obec vynaložila pri
poskytnutí predmetných služieb. Hlavný kontrolór v zázname skonštatoval, že následnou
kontrolou neboli v evidencii poskytovaných služieb zistené žiadne nedostatky a odporúča
súčasný poplatok vo výške 6,00 € ponechať.
Obecné zastupiteľstvo vzalo Záznam z následnej kontroly poskytovania služby
„Poskytovanie multikáry v rámci obce Ludanice pre občanov obce Ludanice“ za rok 2011 a I.
polrok 2012 na vedomie.
K bodu 12 – Návrh plánu tried, vyučovania náboženskej a etickej výchovy v šk. roku
2012/2013
Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 14.
Pre školský rok 2012/2013 sa navrhujú 2 triedy ŠKD. Poslanci nemali k návrhu žiadne
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán tried, vyučovania náboženskej a etickej výchovy
v šk. roku 2012/2013.
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržalo sa – 0
K bodu 13 – Rôzne
a) Informácia o cenovej ponuke za vypracovanie projektovej dokumentácie pre
stavbu chodníka v Mýtnej Novej Vsi - Dolinky
Starostka informovala poslancov, že požiadala Ing. Mariána Baláža, projektového
inžiniera stavieb o vypracovanie cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu pre
plánovanú stavbu chodníka pozdĺž štátnej cesty I/64 Mýtna Nová Ves – Dolinky. Cena
projektových prác a geodetických prác je 3.700 € a stavebné náklady sú odhadované na
70.000 €. Uvažuje sa s chodníkom na pravej strane cesty v smere Topoľčany – Nitra.
Bc. Bohumír Donoval – o potrebe chodníka nie je čo diskutovať, ale prečo má obec riešiť
odvodnenie hlavnej cesty, nech to rieši regionálna správa a údržba ciest. Lepšie je dať
chodník ďalej od hlavnej cesty.
starostka – to by už zasahovalo do súkromných pozemkov. Keď nebudeme mať vyriešené
v projekte aj odvodnenie, nevydajú nám stavebné povolenie.
Bc. Bohumír Donoval – čo s prekládkou elektriky?
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Bc. Ivan Žák – celá rada stĺpov môže zostať
Dezider Krajčovič – keď teraz nezačneme, nezačneme už nikdy
Bc. Bohumír Donoval – žiadajme tie pozemky od Slovenského pozemkového fondu do
vlastníctva
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vypracovaním projektovej dokumentácie na výber
zhotoviteľa stavby chodníka v Mýtnej Novej Vsi – Dolinky pre stavebné povolenie
a s vypracovaním projektovej dokumentácie pre realizáciu s kompletnou rozpočtovou časťou.
Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj vysporiadanie pozemkov pod chodníkom.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0
b) Informácia o zriadení maloobchodu Detský second hand, 1. mája 221/16, 956 11
Ludanice
Starostka informovala poslancov o zriadení maloobchodu Detský second hand, 1. mája
221/16, 956 11 Ludanice. Zodpovednou osobou za maloobchod je p. Alena Piterková, 1.
mája 221/16, 956 11 Ludanice. Navrhovaná prevádzková doba je pondelok – piatok 08:00
hod. – 11:30 hod. a 14:00 hod. - 17:00 hod., sobota 08:00 hod. do 12:00 hod a v nedeľu
zatvorené.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o zriadení maloobchodu Detský second hand,
1. mája 221/16, 956 11 Ludanice na vedomie.
c) Informácia o zriadení prevádzky „Autoumývarka Ludanice“
Starostka informovala poslancov o novej autoumývarke zriadenej v priestoroch
čerpacej stanice. Navrhovaná prevádzková doba je v letnom období od 8:00 hod. – 20:00
hod. a v zimnom období os 9:00 hod. – 18:00 hod.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o zriadení prevádzky „Autoumývarka
Ludanice“ na vedomie.
d) Informácia o zriadení prevádzky SUPERMARKET COOP Jednota, SNP 572,
956 11 Ludanice
Starostka informovala poslancov o zriadení supermarketu COOP Jednota na adrese
SNP 572, 956 11 Ludanice. Navrhovaná prevádzková doba je v pondelok – piatok 6:00 hod. –
18:00 hod., sobota 6:00 hod. – 14:00 hod. a v nedeľu od 8:00 hod. – 12:00 hod..
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o zriadení prevádzky SUPERMARKET
COOP Jednota, SNP 572, 956 11 Ludanice na vedomie.
e) Informácia o stave projektov obce Ludanice
Rekonštrukcia základnej školy – pripravuje sa posledná monitorovacia správa
a záverečná žiadosť o platbu
Revitalizácia centrálnej obecnej zóny - pripravuje sa ukončenie I. etapy prác
a následná fakturácia. Časť dlažby pred kostolom sa musela vymeniť, pretože výmena dlažby
pred kostolom bola zahrnutá v projekte a nerealizovaním týchto prác by boli porušené
podmienky zmluvy o NFP a taktiež podmienky výberového konania. Podložie sa nemenilo.
Obec mohla nevyčerpať maximálne 5 % oprávnených výdavkov, čo by nezrealizovanie týchto
prác vysoko prekročilo.
Bc. Bohumír Donoval - nepáči sa mu ako robia zeleň, treba to v parku povyrovnávať
starostka – v projekte chýbala ornica.
Bc. Bohumír Donoval – nepozdáva sa mu počet vysadených stromov a kríkov
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starostka – počet vysadených kríkov a stromov súhlasí s počtom uvedeným v projekte
Dom smútku Mýtna Nová Ves - finančné prostriedky na zrealizovanie projektu boli
uhradené
Dom smútku Ludanice – projekt bude realizovať firma Cronson, s.r.o. Ludanice.
Stavenisko bolo odovzdané 25.07.2012. Termín realizácie je do 31.12.2012.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o stave projektov obce Ludanice na vedomie.
K bodu 14- Diskusia
Ing. Andrej Valent – p. Marecová sa sťažuje na cestu na Dolinkách od mosta až k ich domu,
cesta sa urobila len po most.
Bc. Bohumír Donoval – v tom čase, keď sa cesta robila, cesta od mosta po p. Marecovú bola
ešte v dobrom stave
starostka – môže sa to budúci rok naplánovať do rozpočtu
Lucia Deviatková – čo sa robí v zdravotnom stredisku
starostka – urobili sa podlahy v ambulanciách a v čakárňach a teraz sa začína maľovať
Ing. Andrej Valent – či sa budú robiť okná na knižnici a úradovni v mýtnej Novej Vsi
starostka – stále čakáme, či sme uspeli s projektom
Ing. Andrej Valent – poďakoval za lavičky, ktoré sa urobili v Mýtnej Novej Vsi
Bc. Bohumír Donoval – vyžiadal si kópiu listu, ktorým sa požiadalo o stiahnutie pôvodného
projektu domu smútku v Ludaniciach
Bc. Bohumír Donoval – kde je spomalovač z ulice Nádražnej
starostka – občania Nádražnej ho žiadali dať preč, plánujeme ho dať na Družstevnú ulicu
Bc. Bohumír Donoval – mal otázku, či sa Renault používa aj na súkromné účely starostky ale
aj zamestnancov obce
starostka – starostkou je 24 hodín, soboty, nedele aj sviatky a môže sa stať, že popri
služobných povinnostiach si vybaví aj súkromné veci, ale v maximálnej miere sa snaží na
súkromné účely používať svoje súkromné auto a nie je si vedomá, že by zamestnanci
používali auto na súkromné účely.
Ing. Eva Pešková – mala otázku na Bc. Bohumíra Donovala, či on takú evidenciu viedol
Bc. Bohumír Donoval – neviedol takú evidenciu, no na vybavovanie súkromných záležitostí
používal svoje súkromné auto
Bc. Ivan Žák – informoval o záveroch zo školenia v Nitre, že starostka má právo používať
auto 24 hodín denne.
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K bodu 15 – Schválenie návrhu uznesenia
Uznesenie bolo po prečítaní jednomyseľne schválené.
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 16 –Záver
Starostka na záver zasadnutia poďakovala prítomným poslancom a zasadnutie
ukončila.

Overovatelia:
Lucia Deviatková

Bc. Ľubica Petráková
starostka obce

Ing. Milan Lukáč
Zapísala: Bc. Zdenka Bisáková
V Ludaniciach, dňa 21.08.2012
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