
 1 

Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

      

Zápisnica 

z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo  

dňa 24.10.2012 

 

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, Dezider Krajčovič, Ing. Milan Lukáč, Mgr. Zuzana Marková, Ing. Eva Pešková, 

Ing. Andrej Valent 

 

Pozvaný: 

Eva Ivanová, účtovníčka obce 

Ing. Božena Vargová, ekonómka obce 

Roland Mikát 

 

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 7 poslancov, zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Starostka určila overovateľov zápisnice: Dezider Krajčovič, Mgr. Zuzana 

Marková. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali pripomienky 

k vyhotovenej zápisnici.  

 

 Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení: 

 

Návrhová komisia: 

Bc. Ivan Žák 

Ing. Milan Lukáč 

Bc. Bohumír Donoval 

 

Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:   za: 9, 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 10. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

4. Informácia o čerpaní rozpočtu Obce Ludanice k 30.09.2012  

5. Návrh na druhú úpravu rozpočtu Obce Ludanice k 30.09.2012 

6. Návrh na vyradenie majetku v podsúvahovej evidencii vedenej na účte 771 k 30.09.2012 
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7. Návrh Štatútu Obce Ludanice 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 2/2012, ktorým sa určuje 

výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice  

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 3/2012 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ludanice (Trhový 

poriadok) 

10. Záznam z kontroly vedenia účtovníctva v rozpočtovej organizácii Základná škola 

s materskou školou Ludanice za rok 2011 

11. Plán kontrolnej činnosti na IV. štvrťrok 2012 a I. štvrťrok 2013 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Schválenie návrhu uznesenia 

15. Záver 

 

K bodu 2 – Žiadosť občianskeho združenia Zádvor o prenájom parcely č. 2033, k. ú. 

Ludanice 
Zasadnutia sa zúčastnil aj zástupca občianskeho združenia Zádvor p. Roland Mikát. 

Všetci poslanci hlasovali za udelenie slova p. Mikátovi. P. Mikát informoval poslancov, že 

organizácia je vytvorená, nemá však pridelené IČO, DIČ. Ide o formálnu vec. Pokiaľ obecné 

zastupiteľstvo prenájom neodsúhlasí, organizácia bude zrušená. Prvotnou víziou združenia je 

doviesť deti k rybárčeniu, keďže najmladší rybár má 17 rokov. Ďalej zámerom je prehĺbiť 

rybník a vyčistiť okolité prostredie a rybník zarybniť. Združenie má zatiaľ troch členov – 

Rolanda Mikáta, Mária Gerháta, Libora Chlapoviča. Konečný počet členov bude 20 – 25. 

Podmienkou členstva bude, že to musia byť Ludančania (prípadne bývalí Ludančania) a všetci 

členovia budú zároveň akcionármi. Pre deti do 15 rokov bude všetko rybárske vybavenie 

zadarmo. Majú v pláne osloviť kvôli spolupráci aj školu a vytvoriť detský rybársky krúžok. 

Mládež od 15 – 18 rokov bude mať symbolické členské. Prenájom na 5 rokov je pre nich 

nevýhodný, pretože je za tým veľmi veľa roboty a nemalá počiatočná investícia vo výške 

20000 €. Od obce zatiaľ neočakávajú nič. Bolo by možné čerpať financie aj z eurofondov, no 

je potrebné najskôr uzavrieť nájomnú zmluvu. Bude treba jednať aj s Poľnohospodárskym 

družstvom Ludanice kvôli hladine vody a pod. 

starostka – aký sa predpokladá členský príspevok jednotlivých členov 

Roland Mikát – 80 – 100 € ročne. Z týchto ročných príspevkov by s platil úver, ktorý by sa 

musel na začiatok zobrať.  

Lucia Deviatková – čo rybári, ktorí budú mať rybársky preukaz, ale nebudú členmi 

Roland Mikát – tí, ktorí budú mať rybársky lístok, budú aj členmi + deti do 15 rokov. Ten kto 

bude chcieť byť členom, musí si podať žiadosť a bude zaradený medzi čakateľov. Pre 

ostatných je tu rieka Nitra, Dvoranský rybník.  

Lucia Deviatková – čo ľudia, ktorí nebudú mať financie na to, aby boli členmi, budú 

obmedzení tým, že nebudú môcť chytať v Ludaniciach 

Mgr. Zuzana Marková – kto by bol ochotný viesť krúžok  

Roland Mikát – on sám bude mať určite o to záujem 

Dezider Krajčovič – keď sa nebude niekto starať o rybník, zanikne, preto súhlasí s týmto 

návrhom 

Ing. Andrej Valent – koľko je v Ludaniciach rybárov  

starostka – 25 – 30 členov 

starostka – čo ak budú sa chcieť stať členmi všetci 30 
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Roland Mikát – problém by to nebol, ale nepočíta s tým. 30 členov by bol ale úplný strop, 

rybník má kapacitu 20 ľudí, lebo musíme rátať aj s deťmi, ktoré budú mať neobmedzený 

vstup. 

Ing. Andrej Valent – či sa rybník bude oplocovať 

Roland Mikát – určite nie, rybník bude prístupný pre všetkých 

Ing. Andrej Valent – ako bude zámer financovaný 

Roland Mikát – z vlastných zdrojov a z úveru, možno sponzorské a eurofondy 

starostka – obec nemôže dať rybník na 50 rokov do prenájmu a už vôbec nie do bezplatného 

prenájmu 

Bc. Bohumír Donoval – kto iný by sa mal starať o rybník, keď nie rybári. Navrhoval by 

prenájom na 20 rokov s možnosťou predĺženia. Územný plán o uvedenej lokalite hovorí ako 

o rekreačnej zóne. 

Ing. Božena Vargová – sú dve možnosti – obec zverejní na 15 dní zámer prenajať rybník 

konkrétne združeniu Zádvor ako prípad hodný osobitného zreteľa. Obecné zastupiteľstvo to 

však musí zdôvodniť a hlasovať 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Druhou možnosťou je 

zverejniť všeobecný zámer pre viacerých záujemcov. Postup bude ako v prípade vyhlásenia 

súťaže.  

Bc. Bohumír Donoval – prikláňa sa k prvej možnosti 

Ing. Božena Vargová – obce už nebude vyberať poplatky za rybárske lístky 

Ing. Eva Pešková – zámer môžeme poslať na pripomienkovanie rybárskemu zväzu 

Roland Mikát – neverí, že zväz bude mať záujem, ich takýto rybník skôr zaťažuje. Zamerali 

sa skôr na väčšie vodné plochy v okolí a nemajú záujem investovať do malých rybníkov. 

Rybársky zväz musí však Ludanský rybník vyradiť z rybárskeho revíru a budú musieť do 

stanoveného dátumu urobiť výlov. 

Bc. Ivan Žák – či tento zámer nebude obmedzovať Dvorany nad Nitrou 

Dezider Krajčovič – nebude    

starostka – zámer okrem vyvesenia na úradnej tabuli, vyhlásenia v miestnom rozhlase 

a zverejnenia na internetovej stránke sa zašle aj ministerstvu, rybárskemu zväzu a obci 

Dvorany nad Nitrou. 

 

 

Po ukončení diskusie starostka poďakovala p. Mikátovi a požiadala ho, aby opustil 

rokovaciu miestnosť, aby sa poslanci mohli dohodnúť. 

 

Obecné zastupiteľstvo najskôr hlasovalo za druhú možnosť – prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 1 (Lucia Deviatková) 

 

Hlasovanie za výšku prenájmu: návrh symbolické 1 € 

 

za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0 

 

Hlasovanie za dobu nájmu: návrh 20 rokov 

 

za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer Obce Ludanice prenajať ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

nehnuteľný majetok – pozemok parcela číslo 2033 registra „C“ o výmere 12 675 m2, druh 
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pozemku vodné plochy, vedený na LV č. 1448 pre k. ú. Ludanice nájomcovi Občianske 

združenie – Zádvor so sídlom Štúrova 534, 956 11 Ludanice za cenu 1,00 EUR/kalendárny 

rok na dobu nájmu 20 rokov. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Uvedené pozemky obec 

nevyužíva a ich prenájmom bude zabezpečené zachovanie, zveľaďovanie a ochrana 

genofondu rýb, ochrana a tvorba zdravého životného prostredia, zlepšenie ekológie vodných 

plôch, športové a kultúrne vyžitie obyvateľov obce a predovšetkým detí a mládeže. 

 

Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 1 (Lucia Deviatková)   

 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 10. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva  
  Kontrola plnenia uznesení je súčasťou materiálu – príloha č. 5. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 

10. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.08.2012, na vedomie. 

 

K bodu 4 - Informácia o čerpaní rozpočtu Obce Ludanice k 30.09.2012  
Informácia je súčasťou materiálu – príloha č. 6. Poslanci nemali k čerpaniu rozpočtu 

k 30.09.2012 žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o čerpaní rozpočtu Obce Ludanice 

k 30.09.2012 na vedomie. 

 

K bodu 5 – Návrh na druhú úpravu rozpočtu Obce Ludanice k 30.09.2012 

Návrh  je súčasťou materiálu – príloha č. 7. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo druhú úpravu rozpočtu Obce Ludanice k 30.09.2012. 

 

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

 

K bodu 6 – Návrh na vyradenie majetku v podsúvahovej evidencii vedenej na účte 771 

k 30.09.2012 

Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 8. Majetok uvedený v návrhu sa navrhuje 

vyradiť z dôvodu opotrebenia, technickej zastaranosti, úplného znehodnotenia a tiež sa 

uvedený majetok stal od 30.09.2006 prebytočným z dôvodu zrušenia obvodu zubnej 

ambulancie MUDr. Mikelkovej. Návrh posúdila vyraďovacia komisia, ktorá odporúča tento 

majetok vyradiť z podsúvahovej evidencie a fyzicky zlikvidovať podľa charakteru. Drobné 

veci vyhodením do kontajnera na zbernom dvore v obci Ludanice s následným odvozom na 

skládku komunálneho odpadu, iné sa demontujú a vyvezú ako druhotná surovina do zberných 

surovín. Elektroodpad bude odvezený firmou V.O.D.S., a.s. Košice. 

Bc. Bohumír Donoval – nesúhlasí s vyradením, vo vyraďovacej komisii nebol prítomný 

žiaden odborník, ktorý by to posúdil.  

Bc. Ivan Žák – všetok materiál bol preevidovaný zo zdravotného strediska v Topoľčanoch. 

Veľa týchto vecí bolo už vymenených a tie ktoré tam zostali, nie sú už nanič – napr. 

sterilizátor je nefunkčný, hrdzavý, rovnako kliešte sú hrdzavé.      

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie majetku v podsúvahovej evidencii vedenej 

na účte 771 k 30.09.2012. 

 

Hlasovanie: za 8, proti: 0, zdržalo sa: 1 (Bc. Bohumír Donoval) 

  

K bodu 7 - Návrh Štatútu Obce Ludanice 
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Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 9. Starostka informovala, že pôvodný štatút je 

už zastaraný a nesúhlasí so súčasným právnym stavom. Novelizáciu štatútu nám odporúčilo 

už NKU, keď boli na kontrolu. v článku 22 ods. 1 návrhu sa vypúšťa druhá veta „Zástupcovi 

starostu určí odmenu starosta obce“, nakoľko táto kompetencia patrí obecnému zastupiteľstvu 

a je uvedená v článku 18 ods. 2 písm. h). Poslanci nepredložili k návrhu žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút Obce Ludanice. 

 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0. 

 

K bodu 8 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 2/2012, ktorým sa 

určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice  

 Návrh  je súčasťou materiálu – príloha č. 10. Nové VZN sa vydáva z dôvodu 

zosúladenia stavu, ktorý je v sieti škôl. Od 01.07.2012 nastali organizačné zmeny – zmena 

adresy MŠ, bola zrušená ŠJ pri MŠ.  Poplatky zostávajú nezmenené. Poslanci nemali k návrhu 

žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Ludanice č. 

2/2012, ktorým sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice. 

 

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

 

K bodu 9 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 3/2012 o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci 

Ludanice (Trhový poriadok) 
Návrh je súčasťou materiálu – príloha č.11. Nový trhový poriadok sa navrhuje vydať 

z dôvodu rozšírenia predaja niektorých druhov tovarov na trhových miestach v obci a taktiež 

z dôvodu zastaranosti súčasného Trhového poriadku. Poplatok zostáva nezmenený. Bc. 

Bohumír Donoval navrhol doplniť k povoleným potravinám včelí med, s čím ostatní poslanci 

súhlasili. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 

3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci 

Ludanice (Trhový poriadok). 

 

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

 

K bodu 10 – Záznam z kontroly vedenia účtovníctva v rozpočtovej organizácii Základná 

škola s materskou školou Ludanice za rok 2011 

Záznam je súčasťou materiálu – príloha č. 12. Kontrolu vykonal Ing. Ernest Barát, 

hlavný kontrolór obce v čase od 25.06.2012 do 16.08.2012. Vykonanou kontrolou boli zistené 

nedostatky iba menšieho rozsahu, ktoré boli odstránené v priebehu výkonu kontroly. Poslanci 

nemali k záznamu žiadne pripomienky. 

  Obecné zastupiteľstvo vzalo Záznam z kontroly vedenia účtovníctva v rozpočtovej 

organizácii Základná škola s materskou školou Ludanice za rok 2011 na vedomie.  

 

K bodu 11 – Plán kontrolnej činnosti na IV. štvrťrok 2012 a I. štvrťrok 2013          
Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 13. K návrhu neboli predložené žiadne 

pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti na IV. štvrťrok 2012 a I. 

štvrťrok 2013.  
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Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0 

 

K bodu 12 – Rôzne 

 

a) Informácia o zriadení prevádzky TEXTIL – ODEVY TB, Ul. 1. mája 247, 956 11 

Ludanice 

Žiadosť je súčasťou materiálu – príloha č. 14. Starostka informovala poslancov, že dňa 

24.10.2012 Mgr. Tatiana Bednáriková, bytom Ludanice, SNP 527/89 oznámila obci, že otvára 

novú prevádzku TEXTIL – ODEVY TB na ulici 1. mája 247, Ludanice. Prevádzková doba 

bude od pondelka do piatka od 9:00 hod do 17:00 hod a v sobotu od 8:00 hod do 12:00 hod., 

v nedeľu bude zatvorené. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o zriadení prevádzky TEXTIL – ODEVY, ul. 

1. mája 247, 956 11 Ludanice na vedomie.  

 

b) Žiadosť OFK Metacolor Ludanice o poskytnutie dotácie v roku 2012 z rozpočtu 

obce vo výške 2000 Eur 

OFK Metacolor Ludanice si podal žiadosť o finančnú dotáciu vo výške 2000 € - 

príloha č. 15. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že v roku 2010 im bola z dôvodu zlej finančnej 

situácie krátená dotácia na činnosť v požadovanej výške 2000 €. Požadované finančné 

prostriedky budú použité na úhradu energií v roku 2012, aby sa nepreniesli do roku 2013 ako 

to bolo tento rok.  

starostka – dotácie sa schvaľujú iba raz za rok. obec nebude mať naplnené ani všetky príjmy. 

Futbalový klub už dostal dotáciu na tento rok. 

Dezider Krajčovič – poľovníci z PZ Ponitran Ludanice sa skladali minulý rok po 50 € na 

činnosť združenia, od obce peniaze nežiadali. 

 Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť OFK Metacolor Ludanice o poskytnutie 

dotácie v roku 2012 z rozpočtu obce vo výške 2000 €, nakoľko dotácia v roku 2012 už bola 

poskytnutá. 

  

Hlasovanie: za: 3 (Vladimír Čerňan, Ing. Milan Lukáč, Lucia Deviatková), proti: 0, 

zdržalo sa: 6 

 

K bodu 14- Diskusia 

 

Ing. Andrej Valent – informoval o stretnutí s občanmi v Mýtnej Novej Vsi: 

 riešiť zlú situáciu na ceste I/64 – na celom úseku sú vyduté koľaje blízko 

krajnice cesty, keď prší, fŕkajúca voda z koľají tiež spôsobuje znečistenie 

domov a záhrad. Pri autobusovej zastávke v Mýtnej Novej Vsi smerom do 

Nitry treba zaliať jamu, ktorá sa stále zväčšuje a spôsobuje ľuďom problémy 

pri vystupovaní. Na opačnej strane je nutné opraviť krajnicu, ktorá sa stále 

posúva do priľahlého kanála. 

Bc. Bohumír Donoval – p. Fodora námestník Regionálne správy a údržby ciest 

Topoľčany, prisľúbil, že sa cesta sfrézuje, no neurobilo sa to 

starostka – na správe ciest je nové vedenie, oslovíme ich. Aj z TIRU išlo 

vyjadrenie o nespokojnosti údržby ciest. 

 na chodníku, ktorý sa nachádza vedľa hlavnej cesty, treba zaliať jamy 

 chýba krajnica pri p. Mikátovi Cyrilovi, treba to tam vybetónovať 

 kabíny na ihrisku sú v dezolátnom stave a sú otvorené, čo predstavuje 

nebezpečenstvo stretávania sa rôznych nebezpečných skupín 
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starostka – kabíny nie sú nikoho, nie sú ani na liste vlastníctva. Keď sa tam 

budú združovať nejaké indivíduá, treba volať políciu 

 dať dve lavičky na cintorín 

 dať vrecia do koša pri železničnej stanici 

 vytvoriť mapku so súpisnými číslami domov a umiestniť ju pri obchode 

 

Bc. Bohumír Donoval – do akých výziev sa obec zapojila 

starostka – architektonická štúdia „Areál archeologických vykopávky – Ludanice“ 

a architektonická štúdia „Tržnica – Ludanice“  

 

Bc. Bohumír Donoval  – ako stojíme s chodníkom v Mýtnej Novej Vsi 

starostka – Ing. Barát s Ing. Vargovou idú hľadať riešenie ako postaviť výzvu pre 

projektantov 

 

Bc. Bohumír Donoval – architektonická štúdia „Areál archeologických vykopávok – 

Ludanice“ – či  je konzultovaná s p. Hanušom 

starostka – áno 

 

Bc. Bohumír Donoval – opätovne sa pýtal, či starostka používa Renault aj na súkromné účely 

do školy 

starostka – má právo dokonca povinnosť vzdelávať sa a taktiež možnosť používať služobné 

auto. Odbor, ktorý študuje, má prínos aj pre jej funkciu starostky. Školné si platí sama 

a nedáva si ho preplácať.  

Bc. Bohumír Donoval – ďalej mal otázku, či je to teda zaznamenávané aj v jazdách 

starostka – nemá problém s tým, aby písala jazdy aj v sobotu 

Bc. Bohumír Donoval – je to platené aj z jeho daní a rovnako aj ostatných občanov a podľa 

neho je to neetické 

starostka – je starostkou 24 hodín denne. Aj na školení nám to potvrdili, keď sme sa ich pýtali 

na tento problém. Keď aj starostka ide na prednášky, popri tom zabezpečuje aj iné veci pre 

obce. 

Mgr. Zuzana Marková – nebudeme si vstupovať do svedomia, lebo by to zle dopadlo 

starostka – poistné za škodu si platí sama, p. Donoval si to dával preplácať obci 

 

Lucia Deviatková – po ulici Nádražnej sa stále voľne pohybuje pes 

starostka – už sa to rieši 

 

Lucia Deviatková – medzi Čerňanom  a Šmatlákom je výmoľ 

starostka – chlapi sa na to pôjdu pozrieť 

 

Lucia Deviatková – skládka vedľa železničnej stanice – bolo by dobré dať pri rampu tabuľu 

„Zákaz sypania smetí“ 

 

Vladimír Čerňan – kde je zberný dvor pre občanov 

starostka – vedľa obecného úradu 

 

Ing. Andrej Valent – našiel zdochnutú ovcu, koho treba v takom prípade osloviť 

starostka – v prvom rade majiteľa ovce, a to v tomto prípade p. Krchňavého 

 

Dezider Krajčovič – v Mýtnej Novej Vsi voľne behajú veľké psy po hlavnej ceste 
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K bodu 15 – Schválenie návrhu uznesenia 

Uznesenie bolo po prečítaní schválené. 

 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 2 (Vladimír Čerňan, Bc. Bohumír Donoval) 

 

 

K bodu 16 –Záver 

Starostka na záver zasadnutia poďakovala prítomným poslancom a zasadnutie 

ukončila. 

 

 

Overovatelia:  

 

Dezider Krajčovič                                              Bc. Ľubica Petráková 

                                   starostka obce 

Mgr. Zuzana Marková 
 

Zapísala: Bc. Zdenka Bisáková 

V Ludaniciach, dňa 06.11.2012 


