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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

      

 

Zápisnica 

z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo  

dňa 27.02.2013 

 

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: 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce 

Ing. Božena Vargová, ekonómka obce 

 

Ďalší prítomní: 

Roland Mikát za občianske združenie Zádvor Ludanice 

Peter Martonka za SRZ MO Topoľčany 

Ján Paul za SRZ MO Topoľčany 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

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

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

uznášaniaschopné. Bc. Ivan Žák sa pripojil k zasadnutiu po desiatich minútach od otvorenia 

zasadnutia. 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: 

Lucia Deviatková 

Dezider Krajčovič 

Bc. Bohumír Donoval 

 

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

 

Starostka dala návrh na zmenu programu – navrhla, aby po otvorení zasadnutia bol 

prerokovaný hneď bod 4 – „Vyjadrenie Slovenského rybárskeho zväzu MO Topoľčany 

k zámeru obce Ludanice prenajať vodnú plochu par.č. 2033 registra „C“ občianskemu 

združeniu Zádvor Ludanice“, nakoľko na zasadnutí boli prítomní aj zástupcovia Slovenského 

rybárskeho zväzu MO Topoľčany a OZ Zádvor Ludanice.  

Poslanci program zasadnutia jednomyseľne schválili. Znenie programu podľa pozvánky: 
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1. Otvorenie 

2. Školenie poslancov z plnenia úloh na úseku civilnej ochrany 

3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 12. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

4. Vyjadrenie Slovenského rybárskeho zväzu MO Topoľčany k zámeru obce Ludanice  

prenajať vodnú plochu par. č. 2033 registra „C“ Občianskemu združeniu  Zádvor 

Ludanice 

5. Žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci Výzvy 

12/PRV/MAS 24 z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 1.1.1 Základné 

služby pre vidiecke obyvateľstvo, implementované prostredníctvom osi 4 

6. Žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci Výzvy 

13/PRV/MAS 24 z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 2.1.3 Obnova 

a rozvoj obcí, implementované prostredníctvom osi 4 

7. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2013 na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného času 

v cudzích obciach  

8. Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemky, na ktorých sa nachádza 

inžinierska stavba „PE Ludanice, VN243, II. et., TS, VNV, VNK, NN“ v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

9. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. zastúpenej Západoslovenskou energetiky, 

a.s. Bratislava o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorých je umiestnená 

trafostanica, vybudovaná v rámci stavby „PE Ludanice, VN 243-II etapa, VVN, VNK, 

TS, NN“ 

10. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2012 

11. Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré Obec Ludanice poskytla subjektom 

pôsobiacim na území obce v roku 2012 

12. Žiadosti o prenájom verejného priestranstva za účelom umiestnenia a prevádzky 

lunaparku v obci Ludanice počas hodov 2013 

13. Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Topoľčany o poskytnutie 

jednorazového finančného príspevku 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

  

 

K bodu 4 – Vyjadrenie Slovenského rybárskeho zväzu MO Topoľčany k zámeru obce 

Ludanice  prenajať vodnú plochu par. č. 2033 registra „C“ Občianskemu združeniu  

Zádvor Ludanice 

 Vyjadrenie je súčasťou materiálu – príloha č. 6. Starostka vyzvala zástupcov 

jednotlivých organizácií, aby sa vyjadrili. 

Roland Mikát – zostáva pri tom, čo povedal na predchádzajúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva 

Ján Paul – predmetná vodná plocha je užívaná ako lovný kaprový revír, ktorý užívajú 

členovia SRZ MO Topoľčany, najpočetnejšie občianske združenie v okrese, na športový 

rybolov. SRZ MO Topoľčany každoročne vykonáva zarybnenie tohto revíru. Na rozdiel od 

OZ Zádvor Ludanice umožňujú výkon rybárskeho práva komukoľvek na všetkých vodách 

okresu Topoľčany po splnení zákonom predpísaných podmienok (zakúpenie povolenky).  

Ing. Andrej Valent – aká bola doterajšia starostlivosť o rybník, plocha rybníka sa stále 

zmenšuje. 
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Roland Mikát – odkedy bol rybník vybagrovaný, nebol vyčistený. 

Ján Paul – všetky podmienky stanovené zákonom sú dodržiavané. Rybník je dobre 

zarybňovaný, okolie sa udržiava, kosí, stavajú sa tam prístrešky. 

Ing. Andrej Valent – po zarybnení rybníka ryby sa vychytajú veľmi rýchlo 

Ján Paul – žiaľ je to v ľuďoch, ktorí sú nenásytní. Zarybnenie sa uskutočňuje dvakrát do roka. 

Roland Mikát – OZ Zádvor Ludanice má úplne inú víziu – obmedziť lov, ale neobmedziť 

násady, stanoviť intervaly, kedy sa ryby nebudú môcť brať. Na ploche jedného hektára musí 

byť stanovený obmedzený počet členov. Voda v rybníku rapídne klesá, je nevyhnutné ho 

prebagrovať.  

Vladimír Čerňan – otázka, či sa podieľal na čistení rybníka v Dvoranoch nad Nitrou aj tamojší 

obecný úrad. 

Ján Paul – áno podieľal sa polovičnou čiastkou  

Dezider Krajčovič – už sme tu mali jeden rybník, ktorý sa neprehlboval a dnes je z neho roľa 

Ján Paul – Ludanský rybník má ročne 600 – 700 návštev. Keď bude rybník pridelený OZ 

Zádvor, zoberie sa tým možnosť rybolovu hlavne domácim dôchodcom. Domácich členov 

s Dvoranami nad Nitrou je cez 100. Čistenie rybníka je dlhodobá záležitosť, neurobí sa to  za 

jeden rok. Navrhol, aby SRZ a OZ Zádvor sa spojili a urobili spoločný zámer. 

starostka – navrhla zvolať rybárov a občanov do kultúrneho domu, aby oni rozhodli. OZ 

Zádvor aj SRZ MO Topoľčany by tam predstavili svoje zámery. 

Roland Mikát – nezaujíma ho názor 70 rybárov, pretože sa to bude týkať len cca 20 rybárov. 

starostka – nás zaujíma ako sa k tomu postavia naši občania rybári. Nezáujem SRZ MO 

Topoľčany prezentovaný na poslednom OZ sa nepotvrdil. 

Ján Paul – na rozdiel od SRZ, OZ Zádvor ide o záujmy úzkeho okruhu ľudí 

Roland Mikát – nepopiera to 

Peter Martonka – bojujeme tu za občanov Ludaníc, prevažne za tých, ktorí nie sú mobilní 

Bc. Bohumír Donoval – bol prijatý zámer, ktorý poslanci považovali za dobrý. Veľká chyba, 

že si obecné zastupiteľstvo najskôr nevypočulo jednu aj druhú stranu. 

Ing. Eva Pešková – po prečíslovaní parciel po pozemkových úpravách nemá nikto uzavretú 

nájomnú zmluvu na rybník. Ľudia majú záujem o podnikateľské aktivity v rybárstve. 

Ján Paul – koľkí na to aj doplatili, teraz je hitom urobiť z každej bažiny rybník  

Ing. Ernest Barát – či má SRZ MO Topoľčany výkon rybárskeho práva a ak áno, tak na 

základe čoho. 

Ján Paul – do takýchto detailov nevie momentálne odpovedať  

Ing. Ernest Barát – je vôbec možné zrušiť rybník? 

Roland Mikát – rybník sa zruší, aby sa nešlo podľa § 7 zákona o rybárstve, pôjde potom 

o zdrenážovaný kanál 

Ing. Božena Vargová – kataster nehnuteľností nepozná pojem rybník 

Roland Mikát – na LV je to vedené ako vodná plocha 

Ján Paul – Ministerstvo životného prostredia SR rybník nezruší, ale odníme výkon rybárskeho 

práva SRZ MO Topoľčany a pridelí ho OZ Zádvor Ludanice. SRZ bude rád, keď mu rybník 

v Ludaniciach zostane ako revír, ale keď sa obecné zastupiteľstvo rozhodne inak, nič s tým 

neurobia, pretože je to majetkom obce.  

Roland Mikát – na Ministerstve životného prostredia mu povedali, že potrebuje predložiť 

nájomnú zmluvu s obcou   

starostka – obec nemá s kým uzatvoriť nájomnú zmluvu, pretože OZ Zádvor Ludanice 

nespĺňa formálne podmienky -  nemá štatutára, ktorého si mala zvoliť členská schôdza 

Roland Mikát – združenie má stanovy, podľa ktorých je on oprávnený konať pred podpisom 

zmluvy s obcou 

starostka – pred podpisom zmluvy musí byť zvolaná členská schôdza združenia 
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Lucia Deviatková – súhlasí s návrhom starostky zvolať rybárov z obce, aby sa k tomu 

vyjadrili 

Ing. Andrej Valent – keby sa nájom odsúhlasil SRZ, tak za akú sumu a na akú dobu ? 

Ing. Ernest Barát – SRZ chce predmetnú vodnú plochu využívať ako rybník pre verejnosť, OZ 

Zádvor na podnikateľskú činnosť  

Vladimír Čerňan – kde na to SRZ zoberie peniaze ? 

Bc. Bohumír Donoval –  keď tam nájomca zainvestuje peniaze, čo po skončení nájmu, ako sa 

to vysporiada ? 

Ing. Eva Pešková –musí byť všetko právne ošetrené. Najlepšie by bolo, keby sa dohodli 

a urobili spoločný zámer. 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo vyjadrenie SRZ MO Topoľčany na vedomie a odporúča 

zvolať stretnutie občanov a rybárov obce Ludanice za účelom vyjadrenia sa k problematike 

prenájmu rybníka. 

 

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

 

K bodu 2 – Školenie poslancov z plnenie úloh na úseku civilnej ochrany 
  Podklady sú súčasťou materiálu – príloha č. 4. Poslanci boli preškolení z plnenia úloh 

CNP, krízového riadenia, CO obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, ochrany 

pred povodňami a integrovaného záchranného systému. 

  Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení úloh vyplývajúcim poslancom 

obecného zastupiteľstva na úseku civilnej ochrany na vedomie. 

 

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

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 12. riadnom 

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

Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 

12. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.12.2012. na vedomie. 

 

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

 

K bodu 5 – Žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci Výzvy 

12/PRV/MAS 24 z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 1.1.1 Základné 

služby pre vidiecke obyvateľstvo, implementované prostredníctvom osi 4 

Starostka informovala poslancov, že ide o nasledovné projekty – Detské ihrisko 

Ludanice, Športové ihrisko Ludanice, Tržnica – Ludanice, Rekonštrukcia obecného rozhlasu 

Ludanice a Mýtna Nová Ves. Na zasadnutí mohli poslanci nahliadnuť do projektových 

dokumentácií projektov, ktoré už boli spracované. Starostka ďalej informovala, že projekt 

„Športové ihrisko Ludanice“ je už zverejnené vo vestníku.  

Bc. Bohumír Donoval – koľko peňazí ešte zostalo v Leadri? 

starostka – cca 50 % je vyčerpaných. Požiadali nás, aby sme poslali investičné zámery na rok 

2013.  

Bc. Bohumír Donoval – projekt multifunkčného ihriska už bol spracovaný 

starostka – nebol dobrý, neobsahoval osvetlenie, boli v ňom viaceré nedostatky a prečo rušiť 

ihrisko, keď môžeme urobiť ďalšie v areály školy. Na betónovom ihrisku sa deťom v zime 

robí ľadová plocha na korčuľovanie. Konzultovali sme to aj s riaditeľom ZŠ. 
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Bc. Bohumír Donoval – ihrisko je navrhnuté blízko hlavnej cesty, budú tam ohrozené najmä 

deti. 

starostka – ihrisko bude umiestnené bližšie ku škole ako k ceste. Budú tam siete, aby 

zachytávali lopty. Na starom projekte dokonca siete neboli navrhnuté. 

Bc. Bohumír Donoval – ihrisko bude rušivým momentom pre plánovaný dom sociálnych 

služieb v priestoroch starej materskej školy. 

starostka – boli tu traja záujemcovia, a keď videli koľko financií je do budovy potrebné 

investovať, už sa druhýkrát ani neozvali. 

Bc. Bohumír Donoval – treba tomu robiť osvetu. Uvedené projekty sa mu zdajú ako  

neefektívne vyhadzovanie finančných prostriedkov. 

Lucia Deviatková – bude mať ihrisko nejakého správcu? 

starostka – bude poverená osoba, ktorá bude mať ihrisko na starosti. Pre občanov, deti zo ZŠ 

a futbalistov bude ihrisko zadarmo, platiť sa bude len spotrebovaná el. energia. 

Bc. Bohumír Donoval – k projektom by sa mala vyjadrovať stavebná komisia 

starostka – projekty sa konzultovali  ľuďmi, ktorých sa to týka 

Ing. Eva Pešková – máme veľkú šancu vybudovať v obci veľa vecí len za cenu spoluúčasti 

Ing. Andrej Valent – keď sa vybuduje tržnica vedľa mäsiarstva, nebude tu prehustená 

premávka? Budú sa budovať aj parkovacie miesta? 

starostka – parkovacie miesta budú pred obecným úradom 

Obecné zastupiteľstvo schválilo pre jednotlivé projekty predloženie žiadosti o NFP, 

zabezpečenie realizácie projektov po schválení žiadosti o NFP a financovanie neoprávnených 

nákladov projektov obcou. 

 

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

 

K bodu 6 – Žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci Výzvy 

13/PRV/MAS 24 z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 2.1.3 Obnova 

a rozvoj obcí, implementované prostredníctvom osi 4 

Starostka informovala poslancov, že ide o nasledovné projekty – Verejné priestranstvo 

Ludanice, Verejné priestranstvo pri obecnom úrade Ludanice. Na zasadnutí mohli poslanci 

nahliadnuť do projektových dokumentácií projektov, ktoré už boli spracované.. 

Bc. Bohumír Donoval – bol projekt „Verejné priestranstvo Ludanice“ konzultovaný aj s Mgr. 

Hanušom? 

starostka - áno bol, vyjadrenie Mgr. Hanuša sme dávali aj k stavebnému povoleniu na Krajský 

pamiatkový úrad v Nitre 

Obecné zastupiteľstvo schválilo pre jednotlivé projekty predloženie žiadosti o NFP, 

zabezpečenie realizácie projektov po schválení žiadosti o NFP a financovanie neoprávnených 

nákladov projektov obcou. 

 

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

  

K bodu 7 - Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2013 na 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách 

voľného času v cudzích obciach  

Ing. Božena Vargová informovala poslancov, že v roku 2013 je v platnosti nové 

financovanie centier voľného času. V obci nemáme zriadené centrum voľného času, no 

v podielových daniach na rok 2013 dostaneme na to 10030 €. Určuje sa to podľa počtu detí od 

5 do 15 rokov k 1.1.2013, t.j. 154 detí. Podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 máme povinnosť 

poskytnúť dotáciu na základe žiadosti škôl pre deti s trvalým pobytom na území obce. Zatiaľ 

máme žiadosti pre 7 žiakov, čo je cca 600 €. 
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Bc. Ivan Žák – žiadajú viac ako sme dostali prídel na jedného žiaka 

Ing. Božena Vargová – vo VZN malo byť určená výška požadovanej dotácie ešte skôr ako 

bolo známe, koľko na jedno dieťa dostaneme do podielových daní. Zvyšok, čo zostane, 

nemusíme vrátiť, zostáva to obci. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie  dotácie  z rozpočtu obce Ludanice na rok 

2013 na záujmové vzdelávanie detí  s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách 

voľného času v cudzích obciach v súlade s § 6 ods. 12 písmeno d/  zákona 596/2003 Z.z.  

v platnom znení vo výške  ako určila vo VZN obec / mesto /, ktorá má na svojom území 

zriadené centrum voľného času. Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti 

príslušného žiadateľa, kópie zriaďovacej listiny centra voľného času a zmluvy o poskytnutí 

dotácie. Dotáciu musí jej prijímateľ vyúčtovať obci Ludanice do konca príslušného 

kalendárneho roka. 

. 

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

 

K bodu 8 – Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemky, na ktorých sa 

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

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

 Návrh  je súčasťou materiálu – príloha č. 7. Návrh Zmluvy bol už prerokovaný 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 03.12.2012. Starostka informovala poslancov, že sa 

jej podarilo vyrokovať o 0,50 € vyššiu sumu odplaty, čo je 5,50 € za 1 m výmery zameraného 

vecného bremena vymedzeného geometrickým plánom. Celková výška jednorazovej odplaty 

teraz predstavuje sumu 4570,50 €. Menil sa aj obchodný názov spoločnosti na 

Západoslovenská distribučná, a.s.. Starostka nesúhlasí so zriadením vecných bremien na dobu 

neurčitú, preto navrhla spoločnosti uzavrieť zmluvu po do dobu existencie elektrických 

zariadení. Zatiaľ sa spoločnosť k tomu nevyjadrila. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zriadením vecného bremena na nehnuteľnosti, na 

ktorých sa nachádza inžinierska stavba „PE Ludanice, VN243, II. et., TS, VNV, VNK, NN“ 

o výmere 831 m za jednorazovú odplatu 4570,50 eur v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. Bratislava. Ide o nasledovné nehnuteľnosti: 

 
Parc. 
číslo 

Register 
KN 

LV 
č. 

Výmera 
v m2 

Druh pozemku 
Katastrálne 

územie 
Obec Okres 

318 C 596 2197 Ostatné plochy Ludanice Ludanice Topoľčany 

137 C 596 3752 Ostatné plochy Ludanice Ludanice Topoľčany 

261 C 596 4672 Ostatné plochy Ludanice Ludanice Topoľčany 

262 C 596 2000 Ostatné plochy Ludanice Ludanice Topoľčany 

284/1 C 596 2029 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Ludanice Ludanice Topoľčany 

274/1 C 596 7598 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Ludanice Ludanice Topoľčany 

319/1 C 596 7614 Ostatné plochy Ludanice Ludanice Topoľčany 

 

 

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

 

K bodu 9 – Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. zastúpenej Západoslovenskou 

energetiky, a.s. Bratislava o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorých je 

umiestnená trafostanica, vybudovaná v rámci stavby „PE Ludanice, VN 243-II etapa, 

VVN, VNK, TS, NN“ 

Žiadosť je súčasťou materiálu – príloha č. 8. Obec Ludanice uzatvorila so 

spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s. v roku 2010 Zmluvu o budúcej zmluve, predmetom ktorej 

bol záväzok zmluvných strán za podmienok dojednaných v tejto zmluve, uzatvoriť riadnu 
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nájomnú zmluvu na pozemok, na ktorom je umiestnená trafostanica, vybudovaná v rámci 

stavby „PE Ludanice, VN 243 – II etapa, VVN, VNK, TS, NN. Ide o novovytvorené pozemky 

v katastrálnom území Ludanice reg. C-KN parc. č. 284/5 o výmere 9 m2 druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 284/6 o výmere 9 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, ktoré boli odčlenené za účelom umiestnenia a prevádzkovania distribučnej 

trafostanice. Západoslovenská distribučná, a.s. navrhuje 3 možnosti majetkoprávneho 

vysporiadania - uzavretie nájomnej zmluvy, uzavretie kúpnopredajnej zmluvy alebo uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena. Obecná rada a finančná komisia odporučili obecnému 

zastupiteľstvu schváliť uzavretie nájomnej zmluvy za nájomné vo výške 13,00 eur za rok. 

Výška nájomného je určená na základe znaleckého posudku, ktorý je súčasťou materiálu. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie nájomnej zmluvy medzi Obcou Ludanice 

a Západoslovenskou distribučnou, a.s. zastúpenou Západoslovenskou energetikou, a.s. 

Bratislava na pozemky, na ktorých sa nachádza trafostanica vybudovaná v rámci stavby „PE 

Ludanice, VN 243- II. etapa, VVN, VNK, TS, NN“ a to parcely reg. C-KN vedené na LV č. 

596 pre katastrálne územie Ludanice - parc. č. 284/5 o výmere 9 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria a parc. č. 284/6 o výmere 9 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

za nájomné vo výške 13,00 eur za rok. 

 

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

 

K bodu 10 – Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2012 

Správa je súčasťou materiálu – príloha č. 9. Inventarizácia dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku a drobného hmotného a nehmotného majetku obce Ludanice 

k 31.12.2012 sa uskutočnila v zmysle zákona č. 431/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov 

a doplnkov. Inventarizáciou zistený skutočný stav je v súlade s účtovnou evidenciou.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo správu o výsledku inventúry dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku a drobného hmotného a nehmotného majetku vedeného 

v podsúvahovej evidencii k 31.12.2012 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 11 – Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré Obec Ludanice poskytla 

subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2012 

Záznam je súčasťou materiálu – príloha č. 10. V súlade s plánom kontrolnej činnosti 

vykonal hlavný kontrolór obce Ludanice v čase od 25.01.2013 do 26.01.2013 kontrolu 

dodržiavania príslušných ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2005. Týmto 

nariadením obce stanovila pravidlá poskytovania dotácií subjektom pôsobiacim na území 

obce. Súčasťou týchto pravidiel je povinnosť týchto subjektov vyúčtovať poskytnuté dotácie 

v čase a spôsobom, ktorý je dohodnutý v zmluve uzavretej medzi obcou a prijímateľom 

dotácie. V závere hlavný kontrolór konštatuje, že vykonanou následnou finančnou kontrolou 

neboli zistené žiadne vecné ako aj formálne nedostatky a obec môže uzavrieť zmluvy na 

poskytnutie dotácií so subjektmi, ktoré predložili žiadosti na rok 2013, v rozsahu schváleného 

rozpočtu na rok 2013.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré Obec 

Ludanice poskytla subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2012 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 12 – Žiadosti o prenájom verejného priestranstva za účelom umiestnenia 

a prevádzky lunaparku v obci Ludanice počas hodov 2013 
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Starostka informovala poslancov, že boli doručené dve žiadosti p. Júliusa Seidla, 

bytom Bánovce nad Bebravou, Partizánska 1170/70 a p. Ota Marku, bytom Partizánske, 

Budovateľská 329/30 – príloha č. 11. Obecná rada odporučila obecnému zastupiteľstvu 

schváliť žiadosť p. Seidla, nakoľko má s nim obec dlhoročné dobré skúsenosti. Priklonili sa 

k tomu aj ostatní poslanci. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prenájmom verejného priestranstva pre 

prevádzkovateľa lunaparku p. Júliusa Seidla, Partizánska 1170/70, 95701 Bánovce na 

Bebravou pri príležitosti „Hodov 2013“ v Ludaniciach za poplatok v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2008 čl. 4 písm. b) – 16,60 eur/deň. 

 

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

 

K bodu 13 – Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Topoľčany 

o poskytnutie jednorazového finančného príspevku 

Žiadosť je súčasťou materiálu – príloha č. 12. Starostka informovala poslancov, že 

finančná komisia a obecná rada navrhujú poskytnúť príspevok vo výške 50 €. Poslanci 

s návrhom súhlasili. 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie jednorazového finančného príspevku Únii 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia č. 36, Pribinova 14, Topoľčany 

vo výške 50,00 Eur. 

 

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

 

K bodu 14 – Rôzne  

 

a) Žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na lavice do Domu smútku 

v Mýtnej Novej Vsi 

Poslanec Ing. Andrej Valent predložil žiadosť občanov Mýtnej Novej Vsi, aby sa obec 

spolupodieľala na financovaní lavíc do domu smútku v Mýtnej Novej Vsi. Celkové náklady 

sú cca 12000 €. Obec by prispela 7400 €, čo je cena materiálu. Zvyšok sa bude financovať zo 

zbierok a od sponzorov.  

starostka – obec nemôže dať príspevok na vlastný majetok. Prispieť môže niekto iný obci. Je 

potrebné urobiť výberové konanie, nakoľko hodnota zákazky bude nad 1000 €.  

Ing. Ernest Barát – robil sa prieskum trhu, cenové ponuky sú k dispozícii 

Bc. Ivan Žák – pýtal sa ohľadne toho a občania Mýtnej Novej Vsi sú radšej za vybudovanie 

chodníka smerom na Dolinky 

Ing. Andrej Valent – keby boli peniaze, tak jednoznačne je za chodník, ale za rozpočtovaných 

5000 € chodník neurobíme 

Ing. Andrej Valent – výrobca lavíc žiada 50 % zálohu 

Vladimír Čerňan – za posledných 9 rokov sa cirkvi dalo z rozpočtu obce 74000 € 

Bc. Bohumír Donoval – vyzval p. Čerňana, aby skonkretizoval toto tvrdenie 

Ing. Andrej Valent – dom smútku je obecný majetok a lavice pôjdu tiež do majetku obce 

Mgr. Zuzana Marková – aká je návštevnosť resp. využiteľnosť domu smútku 

Ing. Andrej Valent – slúžia sa tam pohrebné omše. Občania majú víziu urobiť z domu smútku 

kaplnku, potom by sa tam mohla slúžiť omša raz do týždňa 

 

Starostka informovala, že finančná komisia a obecná rada navrhli spolufinancovať lavice 

nasledovne: € v roku 2013 3000 €, v roku 2014 2000 € a v roku 2015 3000 €. Starostka dala 

hlasovať o tomto návrhu: 
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Hlasovanie: za: 4 (Ing. Eva Pešková, Lucia Deviatková, Ing. Andrej Valent, Bc. 

Bohumír Donoval), proti: 0, zdržalo sa: 5 (Dezider Krajčovič, Ing. Milan Lukáč, Vladimír 

Čerňan, Bc. Ivan Žák, Mgr. Zuzana Marková) 

Obecné zastupiteľstvo uvedený návrh postupného financovania lavíc neschválilo. 

 

Dezider Krajčovič – celkové náklady na lavice sa mu zdajú privysoké 

starostka – navrhla dať do domu smútku nové stoličky 

Ing. Andrej Valent – cieľom je vytvoriť v dome smútku sakrálny priestor. Spýtal sa, koľko 

financií sa za posledné roky dalo Mýtnej Novej Vsi. 

starostka – treba si rozpočítať, koľko by Mýtna Nová Ves dostala, keby bola samostatnou 

obcou. Bolo by to určite oveľa menej ako je to teraz. Obecné zastupiteľstvo môže schváliť 

finančné prostriedky na nákup lavíc v predpokladanej výške 7000 €, ktoré sa postupne zahrnú 

do rozpočtu, ale obec nemôže dať na lavice dotáciu. 

 

Starostka navrhla dať hlasovať za nový návrh na schválenie finančných prostriedkov vo výške 

7000 € na lavice do domu smútku v Mýtnej Novej Vsi: 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na lavice do domu smútku 

v Mýtnej Novej Vsi vo výške 7000 Eur 

 

b) Informácia o pominutí dôvodov na nepoberanie odmeny za výkon poslanca Obecného 

zastupiteľstva v Ludaniciach, predsedu Komisie výstavby a obecného majetku a člena 

Komisie na vybavovanie sťažností Bc. Bohumíra Donovala a člena Komisie športu 

a turistiky Bohumila Cifru  
Čestné prehlásenia sú súčasťou materiálu – príloha č. 13. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o pominutí dôvodov na nepoberanie odmeny 

za výkon poslanca Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach, predsedu Komisie výstavby 

a obecného majetku a člena Komisie na vybavovanie sťažností Bc. Bohumíra Donovala a 

člena Komisie športu a turistiky Bohumila Cifru v súlade s uznesením OZ č. 23/2011 

prijatého na 3. riadnom zasadnutí OZ dňa 30.03.2011 a v súlade so Zásadami odmeňovania 

poslancov Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach schválených uznesením č. 4/2011 dňa 

26.01.2011. 

 

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

 

K bodu 15 – Diskusia  

Bc. Bohumír Donoval – informoval, že dňa 15.02.2013 ako člen kontrolnej skupiny nahliadol 

do faktúry revitalizácie centra obce a našiel tam nezrovnalosti: vyfakturoval sa odvodňovací 

žľab, aj keď sa v skutočnosti nemenil a tiež obecným traktorom sa vyvážala suť.  

starostka - žľab je umiestnený v plechovej garáži pri obecnom úrade, môže sa kedykoľvek 

skontrolovať. Obecný traktor vtedy odvážal obecný piesok, ktorý zostal. 

 

Bc. Bohumír Donoval – urobil vyhlásenie, že sa týmto dňom odmieta zúčastňovať na 

hlasovaní uznesení obecného zastupiteľstva a to z dôvodu, že mu ako poslancovi a predsedovi 

stavebnej komisie bolo odopreté právo overiť si oprávnenosť využitia verejných finančných 

prostriedkov obce, ďalej z dôvodu neefektívneho využitia finančných prostriedkov obce 

a nakladania s majetkom obce a vedenia jeho evidencie. Nechce sa ako poslanec obecného 

zastupiteľstva stať iba štatistom pi hlasovaniach. 
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Bc. Ivan Žák – iné podmienky boli pred ôsmimi rokmi ako boli pred štyrmi rokmi a ako sú 

teraz. Nikdy sa žiadny z poslancov nesprával tak, ako sa správa teraz p. Donoval. Hlavný 

kontrolór robí pravidelné kontroly, ktoré ukážu maximálne drobné formálne nedostatky. 

Povedal, že nikto z poslancov p. Donovalovi, keď bol starostom, nepodkopával nohy i keď 

projekty neboli bezchybné. 

Mgr. Zuzana Marková – pripomenula p. Donovalovi, že na jednom z prvých zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období povedal, že ako poslanec chce byť 

nápomocný, keďže veľa projektov schválených v jeho funkčnom období sa bude realizovať až 

teraz, no podľa jej vyjadrenia p. Donoval nápomocný nie je, práve naopak skôr jej to pripadá 

vyložene ako pomsta za to, že sa starostke darí. Koľko projektov bolo pripravených 

a nerealizovali sa.  

Bc. Bohumír Donoval – uviedol, že pochybuje či sa podarí zrealizovať polovica uvedených 

projektov. Projekty nevidel, nemal možnosť do nich nahliadnuť  a skontrolovať ich.  

V pozvánke boli vypísané iba čísla výziev, ale nie je tam uvedené o ktoré konkrétne projekty 

sa jedná.  

starostka – uviedla, že pred nikým projekty neskrýva, ktorý poslanec prišiel na obecný úrad 

a za ňou, tak toho o projektoch informovala a mali možnosť do nich nahliadnuť. Pán poslanec 

Bc. Bohumír Donoval na obecnom úrade 15.2.2013 bol, ale starostku obišiel. Všetky projekty 

sú konzultované s odborníkmi a s tými, ktorých sa priamo dotýkajú, či už športovcov, alebo 

riaditeľa základnej školy. Pánovi poslancovi nebolo odopreté právo overiť si skutočnosti, 

ktoré chcel, ale na výkon kontroly ho musí poveriť obecné zastupiteľstvo a hlavným 

kontrolným orgánom je hlavný kontrolór Ing. Barát a za jeho prítomnosti mu boli doklady, 

ktoré žiadal poskytnuté. Pozvánka na obecné zastupiteľstvo bola poslancom doručená 

v predstihu, kto mal záujem a nevedel, o aké projekty ide, mohol si ich vypýtať ešte pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva.  

 

Ostatní poslanci vzali vyhlásenie poslanca Bc. Bohumíra Donovala na vedomie. 

 

K bodu 16 –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.r. 

V Ludaniciach, dňa 13.03.2013 


