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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

      

 

Zápisnica 

z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo  

dňa 03.12.2012 

 

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 

 

Pozvaní: 

Eva Ivanová, účtovníčka obce 

Ing. Božena Vargová, ekonómka obce 

 

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 9 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 

Ing. Eva Pešková 

Dezider Krajčovič 

 

Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:   za: 9, proti: 0,  zdržali sa: 0. 

 

 Starostka navrhla doplniť do programu ako samostatný bod 13 žiadosť Krajského 

pozemkového úradu v Nitre o stavebné povolenie pre stavbu „Všetky spoločné zariadenia 

a opatrenia Projektu pozemkových úprav k.ú. Ludanice“. 

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

 

Starostka dala hlasovať o návrhu programu zasadnutia. Poslanci jednomyseľne 

schválili program v nasledujúcom znení: 
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1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 11. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

3. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2013 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2013 

6. Požiadavka riaditeľa ZŠ s MŠ Ludanice o navýšenie finančných prostriedkov na 

originálne kompetencie v roku 2012  

7. Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.12.2012 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri 

základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice  

9. Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Obcou Ludanice a Západoslovenskou 

energetikou, a. s. Bratislava 

10. Žiadosť Apko servis Poprad – Spišská Sobota o prenájom pozemku parcela reg. C KN č. 

131 a č. 168 k. ú. Mýtna Nová Ves za účelom výstavby kiosku, jednosmerných 

rozvodov, anódové uzemnenia, spájacích objektov, nn elektrickej prípojky pre stavbu 

riešenia aktívnej protikoróznej ochrany miestnych plynovodov v obciach Ludanice 

a Dvorany nad Nitrou 

11. Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré majú 

trvalý pobyt v Ludaniciach 

12. Plány práce obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií na rok 2013 

13. Žiadosť Krajského pozemkového úradu v Nitre pre stavbu „Všetky spoločné zariadenia 

a opatrenia Projektu pozemkových úprav k.ú. Ludanice“ 

14. Rôzne 

a)   Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja o finančnú podporu k Vianociam 2012 

b)   Oznámenie o zriadení prevádzky Textil AJSA, Ludanice, ul. SNP 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 11. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva  

  Kontrola plnenia uznesení je súčasťou materiálu – príloha č. 4. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 

11. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.10.2012 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 3 – Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2013 
  Žiadosti sú súčasťou materiálu – príloha č. 5. 

Žiadosť o poskytnutie dotácie si podali nasledovné organizácie pôsobiace na území 

obce: Slovenský orol 665 €, Slovenský zväz telesne postihnutých 664 €, Obecný futbalový 

klub Metacolor Ludanice 15 000 €, Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves 300 €, 

Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludanice 5000 €.  

Obecná rada a finančná komisia odporučili obecnému zastupiteľstvu schváliť dotácie 

z rozpočtu obce na rok 2013 pre OFK Metacolor Ludanice vo výške 10000 € a 2000 € na 

slnečné kolektory a pre ostatné organizácie v požadovanej výške.  

Bc. Bohumír Donoval – 2000 € je málo, za to kolektory neurobia 

starostka – na začiatku roka by sa im poslali peniaze, aby mohli kolektory spraviť a aby 

mohlo byť do konca roka už šetrenie. Takže aj z tých 10000 € použijú na kolektory. 
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Vladimír Čerňan – majú posunutú splatnosť faktúry na január 2013, tých krátených 2000 € 

stále tlačia pred sebou 

Bc. Bohumír Donoval – mal by sa najskôr predložiť seriózny rozpočet, koľko by tie kolektory 

stáli. Ide o majetok obce. 

Ing. Božena Vargová – ako bude formulovaná zmluva o poskytnutí dotácie, aby to bolo 

vyučtovateľné 

Vladimír Čerňan – náklady OFK ročne sú cca 9500 € na rozhodcov, energie, poistku na 

autobus + 500 € na ostatnú činnosť, takže z tých 10000 € im nezostane nič ešte na 

dofinancovanie kolektorov 

Ing. Andrej Valent – čo je najväčšia položka? 

Vladimír Čerňan – plyn 

Ing. Andrej Velant – myslel si, že s plynom sa zohrieva voda. 

starostka – tým pádom by bolo šetrenie len z cca 186 €, čo sú mesačné náklady na elektriku 

 

Poslanci nakoniec zostali pri návrhu poskytnúť dotáciu pre OFK Metacolor Ludanice 

vo výške 10 000 € na činnosť a 2000 € na slnečné kolektory. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor 

Mýtna Nová Ves vo výške 300 €, pre Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo 

výške 664 €, pre občianske združenie Slovenský orol Ludanice vo výške 665 €, pre OFK 

Metacolor Ludanice vo výške 10000 € na činnosť + 2000 € na slnečné kolektory a pre 

Rímskokatolícku cirkev farnosť Ludanice vo výške 5000 €. 

 

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

 

K bodu 4 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 
Stanovisko je súčasťou materiálu – príloha č. 6. Hlavný kontrolór v stanovisku 

skonštatoval, že objem kapitálových príjmov, ktoré by obec mohla dostať v roku 2013 je 

reálne naplánovaný. Ďalej hlavný kontrolór konštatuje, že na základe kontroly hospodárenia 

obce v rokoch 2005 – 2012 návrh kapitálových výdavkov obce na rok 2013 zodpovedá 

finančným možnostiam obce. Na pokrytie plánovaných výdavkov kapitálového rozpočtu ako 

aj bežného rozpočtu na rok 2013 nebude obec potrebovať cudzie zdroje za predpokladu 

plnenia príjmov v rozsahu rozpočtu. Poslanci nemali k stanovisku žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 

Ludanice na rok 2013 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 5 – Návrh rozpočtu obce na rok 2013 

Návrh  je súčasťou materiálu – príloha č. 7. Starostka informovala poslancov, že obce 

do 2000 obyvateľov nemusia prejsť na šetrenie o 10 % a majú udržať výdavky na úrovni 

minulého roka. 

Bc. Bohumír Donoval – podprogram 4.2 separovaný zber, 637004 zber PE fliaš, staničný 

zber. dvor – navýšenie o 1000 € 

starostka – od októbra 2012 je platná novela zákona o odpadoch, z ktorej vyplývajú obciam 

nové povinnosti. Plánujeme zakúpiť nové kontajnery na zber papiera, plechovíc, ktoré budú 

rozmiestnené po obci. Od 01.01.2013 by sa nám mali vrátiť financie za každú tonu 

vyseparovaného odpadu. Starostka ďalej informovala, že chce jednať so skládkou odpadu 

na Bojnej o nižšie poplatky za uskladnenie. 
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Bc. Bohumír Donoval – čo sa týka PHM, zdá sa mu to nadsadené. Vedie sa evidencia 

spotreby PHM ? 

starostka – evidencia je dobre vedená, každý kto si berie PHM musí to zaevidovať. 

Bc. Bohumír Donoval – reprezentačné – navýšenie o 336 € oproti tomuto roku 

Bc. Bohumír Donoval – mrzí ho, že sa nevyužila príležitosť na prekládku elektrického 

vedenia pri fare, na čo bolo vyhradených 8000 € 

starostka – hovorila s p. Kovalčíkom zo západoslovenskej energetiky a prekládka by stála 

15000 €, čo sa jej zdá veľa na to, že to malo vyriešiť uloženie elektrického vedenia do zeme 

len z troch stĺpov. 

Bc. Bohumír Donoval – čo s kúrením v telocvični v ZŠ 

starostka – musí sa to urobiť, musíme preukázať 50 % šetrenie na energiách na škole 

starostka – ak by sme v budúcom roku nedostali finančné prostriedky na zateplenie a výmenu 

okien na budove obecného úradu, budeme to musieť zrealizovať z vlastných zdrojov, pretože 

tu vznikajú veľké úniky tepla. 

Bc. Ivan Žák – povedal Bc. Bohumírovi Donovalovi, že keď bol starostom, peniaze sa len 

šetrili, no na nič sa nepoužili. Tie tri stĺpy mohli byť už dávno dole a za menšie peniaze.  

Bc. Bohumír Donoval – celý rozpočet sa mu zdá benevolentný  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Obce Ludanice na rok 2013. 

 

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

 

K bodu 6 – Požiadavka riaditeľa ZŠ s MŠ Ludanice o navýšenie finančných 

prostriedkov na originálne kompetencie v roku 2012  

Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 8. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Ludaniciach žiada 

o navýšenie rozpočtu pre zariadenia školy z pôvodných 90100 € na 96600 €. Dôvodom tejto 

žiadosti je nedoplatok na zúčtovacej faktúre za budovu starej materskej školy, ďalej 

ukončenie vysokoškolského vzdelania 1. stupňa učiteliek v materskej škole Klačanskej 

a Čanigovej, ktoré tak prešli z platovej triedy 8 do platovej triedy 9. Ďalším dôvodom je 

zriadenie ďalšieho oddelenia ŠKD na základe zvýšeného počtu záujemcov a s tým spojené 

zvýšené náklady na mzdu ďalšej vychovávateľky. Ide o náklady spolu v čiastke 6524,42 €, 

ktoré pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 nebolo možné predvídať. Podľa písomného vyjadrenia, 

ktoré vypracovala Ing. Vargová, v roku 2012 sa nečerpali prostriedky na rekonštrukciu 

kúrenia v telocvični ZŠ vo výške 15000 €. Poslanci nemali k žiadosti žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ Ludanice o navýšenie 

finančných prostriedkov o 6500 € na originálne kompetencie v roku 2012. 

 

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

  

K bodu 7 - Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.12.2012 

Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 9. Úprava sa navrhuje v programe 6: 

Vzdelávanie, a to: položka 09.1.1.1 Materská škola navýšenie o 5400 € a položka 09.5.0.1 

Školský klub detí navýšenie o 1100 €. Krátenie sa navrhuje v položkách 635006 Oprava 

a údržba KD (bolo šetrenie) o – 1270 €, položka 716 PD  chodník Mýtna Nová Ves (nebude 

sa realizovať v roku 2012) o – 2400 € a položka 713004 Nákup pohyblivej stoličky (v roku 

2012 sa nebude realizovať nákup katafalku do domu smútku v Ludaniciach) o – 2830 €. 

Zdôvodnenie tejto úpravy rozpočtu je uvedené vyššie v bode 6. Poslanci nemali k úprave 

rozpočtu žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo 3. úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.12.2012. 
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Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0. 

 

K bodu 8 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012, ktorým sa určuje výška 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej 

jedálne pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice 

 Návrh  je súčasťou materiálu – príloha č. 10. Poslanci nemali k návrhu žiadne 

pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Ludanice č. 

4/2012, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, 

školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Ludanice. 

 

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

 

K bodu 9 – Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Obcou Ludanice a 

Západoslovenskou energetikou, a. s. Bratislava 
Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 11. Ide o pozemky vo vlastníctve obce, na 

ktorých sa nachádza inžinierska stavba „PE Ludanice, VN 243, II. Et., TS, VNV, VNK, NN, 

ktorej súčasťou sú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane 

stožiarov, transformačných staníc, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby 

súvisiace a potrebné na ich prevádzku. Vecné bremeno by spočívalo v strpení zriadenia 

a uloženia uvedenej elektroenergetickej stavby, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými 

a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom 

oprávnenými a poverenými osobami. Ďalej v strpení užívania, prevádzkovania, údržby, 

opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy uvedenej 

elektroenergetickej stavby a jej odstránenie. Západoslovenská energetika navrhuje zriadenie 

vecného bremena na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu 5 € za 1 m výmery zameraného 

vecného bremena vymedzeného geometrickým plánom v celkovej výmere 831,05 m vo výške 

4155,25 €. Poslanci nemali k žiadosti žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi 

Obcou Ludanice a Západoslovenskou energetikou, a. s. Bratislava na pozemky, na ktorých sa 

nachádza inžinierska stavba „PE Ludanice, VN243, II. et., TS, VNV, VNK, NN“ a to: parcely 

registra C KN  318, 137, 261, 262, 284/1, 274/1, 319/1 k. ú. Ludanice vedené na LV č. 596 

spolu vo výmere 831,05 m za jednorazovú odplatu vo výške najmenej 5 € za 1 m výmery 

zameraného vecného bremena vymedzenej geometrickým plánom č. 254/2012 zo dňa 

21.05.2012 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Nitra, Ing. Ľubomírom Šagátom. 

 

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

 

K bodu 10 – Žiadosť Apko servis Poprad – Spišská Sobota o prenájom pozemku parcela 

reg. C KN č. 131 a č. 168 k. ú. Mýtna Nová Ves za účelom výstavby kiosku, 

jednosmerných rozvodov, anódové uzemnenia, spájacích objektov, nn elektrickej 

prípojky pre stavbu riešenia aktívnej protikoróznej ochrany miestnych plynovodov v 

obciach Ludanice a Dvorany nad Nitrou 

  Žiadosť je súčasťou materiálu – príloha č. 12. Realizácia tohto projektu by mala 

zabezpečiť spoľahlivú protikoróznu ochranu oceľových plynovodov v obciach Ludanice a 

Dvorany nad Nitrou proti účinkom korózneho prostredia. Realizácia stavby spočíva vo 

výstavbe nového zariadenia aktívnej protikoróznej ochrany – stanice katódovej ochrany 

(SKAO), osadenia izolačných spojov (IS) na každej oceľovej odberateľskej (domovej) 

prípojke, vybudovania nutných prepojení s inými oceľovými inžinierskymi sieťami 
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(vodovody, chráničky) a z odizolovania nadzemných premostení plynovodov od uzemnených 

podperných a nosných konštrukcií. Zabezpečí sa tým dostatočná ochrana oceľových 

plynovodov pred pôdnou koróziou potrubia, zabráni sa ich prekorodovaniu a následným 

nepriaznivým možným následkom korózie potrubia (výbuchom plynu, prerušeniu dodávky 

plynu a pod.). Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky.    

  Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku parcela reg. C KN č. 131 a č. 168 

k. ú. Mýtna Nová Ves za účelom výstavby kiosku, jednosmerných rozvodov, anódové 

uzemnenia, spájacích objektov, nn elektrickej prípojky pre stavbu riešenia aktívnej 

protikoróznej ochrany miestnych plynovodov v obciach Ludanice a Dvorany nad Nitrou za 

cenu bežnú na trhu v čase uzatvárania zmluvy o prenájme.  

 

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

 

K bodu 11 – Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, 

ktoré majú trvalý pobyt v Ludaniciach          
Žiadosť je súčasťou materiálu – príloha č. 13. K žiadosti neboli predložené žiadne 

pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok na rok 2013 vo výške 0,07 € na jeden obed 

a jedného detského stravníka, ktorý má trvalý pobyt na území obce Ludanice a stravuje sa v 

školskej jedálni pri MŠ Ludanice. 

 

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

 

K bodu 12 – Plány práce obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií na rok 2013 

Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 14. Bc. Bohumír Donoval ako predseda 

komisie výstavby a verejných prác informoval, že táto komisia bude zasadať podľa potreby a 

požiadaviek obce. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plány práce obecného zastupiteľstva, obecnej rady 

a komisií na rok 2013.  

 

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

 

K bodu 13 – Žiadosť Krajského pozemkového úradu v Nitre pre stavbu „Všetky 

spoločné zariadenia a opatrenia Projektu pozemkových úprav k.ú. Ludanice“ 

Žiadosť je súčasťou materiálu – príloha č. 15. Starostka informovala poslancov, že sa 

jedná o cestné komunikácie (poľné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace 

stavby a opatrenia na ochranu životného prostredia. Projekt by mal byť financovaný 

z prostriedkov európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka. Poslanci nemali 

k žiadosti žiadne pripomienky.  

 Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vydaním stavebného povolenia pre Krajský 

pozemkový úrad v Nitre pre stavbu „Všetky spoločné zariadenia a opatrenia Projektu 

pozemkových úprav k. ú. Ludanice“. 

 

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

 

K bodu 14 – Rôzne  

 

a) Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja o finančnú podporu k Vianociam 2012 

Žiadosť je súčasťou materiálu – príloha č. 16. V Močenku v Komunite Kráľovnej 

pokoja (Detský domov a Domov sociálnych služieb) sú umiestnení dvaja naši občania Peter 
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Kardoš a Helena Šimková.  Obecná rada a finančná komisia odporučili poskytnúť príspevok 

vo výške 50 €. 

Bc. Bohumír Donoval – navrhol poskytnúť príspevok vo výške 100 € 

Lucia Deviatková – 50 € na každú osobu, teda 100 € 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo 

výške 100 € pre Komunitu Kráľovnej Pokoja Močenok k Vianociam 2012. 

 

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

 

b) Oznámenie o zriadení prevádzky Textil AJSA, Ludanice, ul. SNP 

Oznámenie je súčasťou materiálu – príloha č. 17. Prevádzkovateľom textilu je          

Bc. Slavomír Današ, bytom Ludanice, Nádražná 197, IČO 43 228 101. Prevádzková doba 

bude pondelok – piatok od 08:00 do 17:00 hod., obedná prestávka od 12:00 do 13:00 hod., 

sobota od 08:00 do 12:00 hod., nedeľa zatvorené. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo zriadenie prevádzky Textil AJSA, Ludanice, ul. SNP s 

prevádzkovou dobou pondelok – piatok 8:00 – 17:00 hod., sobota 8:00 hod. – 12:00 hod., 

nedeľa zatvorené na vedomie. 

 

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

 

c) Návrh na zrušenie uznesenia č. 128/2012 prijatého na 10. riadnom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach dňa 01.08.2012 

Poslanec Ing. Andrej Valent informoval poslancov, čo sa týka plánovaného chodníka 

v Mýtnej Novej Vsi – Dolinky najskôr je treba dať urobiť štúdiu, kde budú navrhnuté dve 

odvodňovacie situácie, obec sa pre jednu rozhodne a potom sa dá vypracovať projektová 

dokumentácia. Z tohto dôvodu je treba zrušiť uznesenie č. 128/2012, kde 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 malo byť aj vysporiadanie pozemkov pod chodníkom. Takto prijaté 

uznesenie je však nezrealizovateľné.  

Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 128/2012 prijaté na 10. riadnom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach dňa 01.08.2012 v plnom rozsahu  

 

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

 

 

K bodu 15 – Diskusia  

Bc. Bohumír Donoval – požiadal obecné zastupiteľstvo, aby mu umožnilo nahliadnuť do 

faktúry projektu „Revitalizácia centrálnej obecnej zóny“, nakoľko mu to nebolo umožnené.  

Ing. Andrej Valent – prečo by nemohol ako poslanec nahliadnuť do faktúry? Poslanci majú 

právo nahliadnuť do financií.  

starostka – kontrolným orgánom obce je hlavný kontrolór, p. Donoval ako poslanec OZ môže 

byť členom kontrolnej skupiny 

 

Ing. Eva Pešková – bolo by možné umiestniť niekde v obci bankomat ? 

starostka – už sme to riešili, no nie je tu dostatočná spádová oblasť. 
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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 12.12.2012 


