Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo
dňa 27.11.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, príloha č. 2
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce
Prítomní poslanci:
Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce, Vladimír Čerňan, Bc. Lucia Deviatková, Bc. Bohumír
Donoval, Dezider Krajčovič, Ing. Milan Lukáč, Mgr. Zuzana Marková, Ing. Eva Pešková,
Ing. Andrej Valent
Pozvaní:
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ Ludanice
Eva Ivanová, účtovníčka obce
Ing. Božena Vargová, ekonómka obce
Ospravedlnený:
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce
Zapisovateľka:
Mgr. Zdenka Bisáková
K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Ľubica Petráková. Privítala
prítomných poslancov a hostí. Starostka konštatovala, že je prítomných 9 poslancov,
zasadnutie je uznášaniaschopné. Starostka určila overovateľov zápisnice: Vladimír Čerňan,
Bc. Ivan Žák. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali pripomienky
k vyhotovenej zápisnici.
Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení:
Návrhová komisia:
Bc. Bohumír Donoval
Bc. Lucia Deviatková
Ing. Andrej Valent
Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0.
Poslanci jednomyseľne schválili program zasadnutia v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 16. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
3. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a výsledkoch v Základnej škole s materskou
školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice za šk. rok 2012/2013
4. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2014
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Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu obce Ludanice na rok 2014
Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 30.11.2013
Návrh VZN č. 3/2013 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 na rok 2014
9. Návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach
10. Prenájom pozemkov v katastrálnom území Ludanice parcela č. 891/7 o výmere 2354
m2, druh pozemku orná pôda a parcela č. 891/8 o výmere 4996 m2, druh pozemku orná
pôda spoločnosti Kupex spol. s.r.o., Jozefov Dvor 390, Voderady
11. Informácia o projekte chodníka v Mýtnej Novej Vsi
12. Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré majú
trvalý pobyt v obci Ludanice
13. Žiadosť p. Jolany Biháryovej, Hviezdoslavova 17/8, 956 11 Ludanice o vybudovanie
vodomernej šachty na obecnom pozemku
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
5.
6.
7.
8.

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 16. riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva
Kontrola je súčasťou materiálu – príloha č. 4. Poslanci nemali ku kontrole žiadne
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom
16. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 02.10.2013 na vedomie.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 3 – Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a výsledkoch v Základnej škole
s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice za šk. rok 2012/2013
Správa je súčasťou materiálu – príloha č. 5
Riaditeľ ZŠ s MŠ v Ludaniciach Mgr. Vladimír Káčer oboznámil poslancov
s obsahom Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti. Správa je zverejnená aj na webovej
stránke školy.
Ing. Eva Pešková – opýtala sa, či stačí kapacita materskej školy a aká je tendencia, či stúpajú
počty prihlášok.
Mgr. Vladimír Káčer – neumiestnili sme 12 detí nad 3 roky. Od druhého polroka bude žiadať
zvýšenie počtu v materskej škole o 1 žiaka. Počet prihlášok stúpa, no je tendencia, že deti
chcú umiestniť do materskej školy aj mamičky, ktoré sú doma na materskej dovolenke.
Bc. Bohumír Donoval – spýtal sa riaditeľa ako vidí stupňujúcu sa agresivitu detí, prípady detí
pod vplyvom alkoholu a drog.
Mgr. Vladimír Káčer –situácia sa ukľudnila, tento školský rok zatiaľ neriešili takýto problém.
S tohtoročnými deviatakmi zatiaľ nemajú problémy. Škola organizuje besedy s kuratelou
a policajtmi. Najväčší problém je to, že rodičia si deti zastávajú.
Bc. Bohumír Donoval – ako je to s dopravnou výchovou
Mgr. Vladimír Káčer – dopravná výchova je povinná v 1. a 2. ročníku. Objednali sa do školy
dopravné značky. Robia sa námatkové kontroly na zastávkach, pretože deti sa predbiehali kto
rýchlejšie prebehne cez cestu.
Ing. Andrej Valent – ako je to s telocvičňou?
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Mgr. Vladimír Káčer – platí sa 5 € na hodinu – sú to náklady na elektriku a kúrenie, hradia sa
z toho ceny pre deti. Chodí tam aj p. kaplán s deťmi aj členovia Slovenského orla, no títo
platia 5 € na dve hodiny.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti
a výsledkoch v Základnej škole s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice za šk.
rok 2012/2013.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 4 – Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2014
Žiadosti sú súčasťou materiálu – príloha č. 6.
Žiadosť o poskytnutie dotácie si podali nasledovné organizácie pôsobiace na území
obce: Slovenský orol 967 €, Slovenský zväz telesne postihnutých 664 €, Obecný futbalový
klub Metacolor Ludanice 15.000 €, Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves 1.500 €,
Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludanice 5.000 €, Poľovnícke združenie Ponitran Ludanice
650 €. Obecná rada a finančná komisia odporučili obecnému zastupiteľstvu schváliť dotácie
z rozpočtu obce na rok 2014 nasledovne: PZ Ponitran Ludanice 500 €, Slovenský orol 750 €,
Slovenský zväz telesne postihnutých 664 €, DHZ Mýtna Nová Ves 664 €, RK cirkev 5.000 € /
nemôžu byť energie, účel v súlade s VZN 1/2005 /, OFK Metacolor Ludanice 12.000 €.
Bc. Bohumír Donoval – na čo môže byť použitá dotácia pre rímskokatolícku cirkev?
starostka – na rozvoj duchovných, spoločenských a kultúrnych hodnôt, napr. na kultúrne
a spoločenské akcie, na dopravu pre deti do tábora atď., no nemôže byť použitá na energie
a zveľaďovanie majetku, pretože audítor nám to vytýkal.
Ing. Andrej Valent – pán farár má problém doložiť faktúry na duchovnú činnosť. Chcel by
vidieť zákon, z ktorého audítor vychádzal.
starostka – nemá problém, aby sa dotácia poskytla na energie, no musí v prvom rade
rešpektovať slovo audítora. Musí to byť v súlade so zákonom.
Bc. Bohumír Donoval – na fare sa stretávajú deti zo Združenia Mariánskej mládeže, čo je
podľa neho rozvoj duchovných hodnôt a musia si tam svietiť aj kúriť. Prečo OFK môže
použiť dotáciu na energie?
starostka – budova OFK je naša, sú pod zriaďovateľskou pôsobnosťou obce – to je ten
rozdiel.
Bc. Bohumír Donoval – bez energií si nevie predstaviť rozvoj duchovných a kultúrnych
hodnôt.
Bc. Ivan Žák – obec môže dotovať len tie organizácie, ktoré nie sú dotované štátom a cirkev
je dotovaná štátom.
Bc. Bohumír Donoval – cirkev dostáva dotácie od štátu len na mzdy.
starostka – požiada o stanovisko audítora
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor
Mýtna Nová Ves vo výške 664 €, pre Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo
výške 664 €, pre občianske združenie Slovenský orol Ludanice vo výške 750 €, pre OFK
Metacolor Ludanice vo výške 12.000 €, pre Poľovnícke združenie Ponitran Ludanice vo
výške 500 € a pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Ludanice vo výške 5.000 € na rozvoj
duchovných a kultúrnych hodnôt.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 1 (Bc. Bohumír Donoval)
K bodu 5 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2014
Stanovisko je súčasťou materiálu – príloha č. 7.
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Hlavný kontrolór obce Ing. Ernest Barát vo svojom stanovisku konštatuje, že rozpočet
na rok 2014 aj napriek vyšším plánovaným výdavkom ako sú očakávané vlastné príjmy je
možné považovať za výrazne prebytkový (+ 68 022 €, čo je viac ako 7 % z celkových
vlastných príjmov) a to z nasledovných dôvodov:
o obec v roku 2014 počíta, že na úhradu časti výdavkov použije prostriedky z prebytkov
minulých rokov v čiastke 140 403 €,
o do celkových výdavkov na rok 2014 naplánovala iba o 72 381 € viac, než očakáva
celkové vlastné príjmy za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra obce Ludanice k návrhu
rozpočtu obce Ludanice na rok 2014 na vedomie.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 6 – Návrh rozpočtu obce Ludanice na rok 2014
Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 8
Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 11.11.2013. Bol prerokovaný na
zasadnutí obecnej rady a finančnej komisie dňa 11.11.2013.
Bc. Bohumír Donoval – program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá, položka 717001:
Tržnica, archeologické vykopávky – rozdeliť na dve položky, zvlášť tržnicu a zvlášť
vykopávky
Eva Ivanová – nie je to problém
starostka – doplniť do rozpočtu položku na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
chodníkov popri hlavnej ceste, pretože sa rysuje možnosť rekonštruovať aj chodníky a cesty,
ktoré nie sú vysporiadané.
Lucia Deviatková – dať do rozpočtu finančné prostriedky na rekonštrukciu estrádnej sály, na
umývačku riadu, mikrovlnku a mohli by sme sálu prenajímať na akcie.
starostka – dobrý nápad, no v budúcom roku asi nie.
Dezider Krajčovič – poznamenal, že keďže sa bude robiť rekonštrukcia rozhlasu v Mýtnej
Novej Vsi, medzi dedinou a Dolinkami sú dva rozhlasové stĺpy, ktoré sa v tom prípade môžu
dať preč a uľahčí to aj budovanie nového chodníka smerom na Dolinky.
Bc. Bohumír Donoval – navrhol dať do rozpočtu 6000 € na kolektory pre OFK
starostka – momentálne obec nie sme na tom až tak, aby sme takú sumu mohli dať na
kolektory
Ing. Andrej Valent – veď tento rok sme zistili, že kolektory v tomto prípade neriešia v
kabínach úsporu energie, preto sa zmenil aj účel poskytnutia dotácie
Vladimír Čerňan – teplej vody sa minie veľa, no v prvom rade treba spraviť strechu lebo
zateká do kabín.
Dezider Krajčovič – návratnosť z kolektorov je 8 – 10 rokov
Bc. Bohumír Donoval – bojlery sú tam v zlom technickom stave, môže dôjsť k úrazu.
Vladimír Čerňan – prečo je vo výdavkovej časti na mzdy plánovaný taký nárast oproti
minulému roku?
Eva Ivanová – kvôli valorizácii platov v štátnej správe
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Vladimír Čerňan – prečo je vo výdavkovej časti v programe 7 kultúrne a športové podujatia
ZŠ taký nárast?
Eva Ivanová – 9. mája 2014 sa budú konať oslavy školy
Bc. Bohumír Donoval – v programe 5 cesta na ulici Cintorínskej je plánovaných 15000 €
starostka – je v strašnom stave, kúsok je tam ešte nevysporiadaný, no je predpoklad, že sa
budú môcť opravovať aj nevysporiadané cesty.
Lucia Deviatková – v zlom stave je aj cesta na ul. 1. mája smerom do stavebnín.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Ludanice na rok 2014 a navýšenie
finančných prostriedkov o 3.500 € v Programe 5: Komunikácie a verejné priestranstvá,
Podprogram 5.2 Výstavba chodníkov a verejného priestranstva na projektovú dokumentáciu
na rekonštrukciu chodníkov popri hlavnej ceste.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozpočet obce Ludanice na rok 2015 – 2016.
Hlasovanie: za 8, proti: 0, zdržali sa: 1 (Bc. Bohumír Donoval)
K bodu 7 - Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 30.11.2013
Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 9.
Pani Eva Ivanová informovala poslancov, že v príjmovej časti ide o navýšenie celkom
o 369.373 €. Navyšujú sa nasledovné položky - podielové dane, správne poplatky za hracie
automaty a kapitálové príjmy. Vo výdavkovej časti sa navyšujú výdavky celkom o 309.645 €,
pričom bežné výdavky sa navyšujú o 3.909 € a kapitálové výdavky sa navyšujú o 305.736 €
(ukončenie Revitalizácie centra obce).
Obecné zastupiteľstvo schválilo druhú zmenu programového rozpočtu obce Ludanice na
rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 2/2013 podľa predloženého návrhu k 30.11.2013.
Hlasovanie: za: 8, proti: 1 (Bc. Bohumír Donoval), zdržalo sa: 0
K bodu 8 – Návrh VZN č. 3/2013 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 na rok 2014
Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 10.
Ing. Božena Vargová informovala poslancov, že mzdy a odvody tvoria až 94 %
výdavkov na originálne kompetencie, v rozpočte sú navýšené financie na 5%-né zvýšenie
miezd /návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa /.
Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Ludanice č. 3/2013,
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
na rok 2014.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0
K bodu 9 – Návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Ludaniciach
Predsedníčka finančnej komisie Ing. Eva Pešková predložila návrh na zmenu zásad
odmeňovania poslancov OZ v Ludaniciach s účinnosťou od 01.01.2014 spočívajúcu
v navýšení odmien a to nasledovne:
o poslanci za sadnutie OZ
z 25 eur na 35 eur
o poslanci za zasadnutie OR
z 20 eur na 25 eur
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o poslanci za zasadnutie komisie
z 10 eur na 15 eur
o člen komisie – neposlanec
z 10 eur na 15 eur
o odmena zástupcovi starostky
zo 150 € na 165 € mesačne
Bc. Bohumír Donoval – byť poslancom je v prvom rade česť a podľa neho poslanci sú
odmeňovaní slušne
Ing. Eva Pešková – zvyšujú sa platy aj v iných sférach a navrhované navýšenie nie je až také
veľké. Je to motivácia pre poslancov.
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach č.
4/2011 bod A. prijaté na 2. riadnom zasadnutí zo dňa 26.01.2011 a zároveň schválilo Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach a členovi komisie –
neposlancovi za každé zasadnutie komisie zriadenej pri Obecnom zastupiteľstve v
Ludaniciach odmenu vo výške 15,00 eur. Odmena bude vyplatená jedenkrát ročne v
zúčtovaní za mesiac december na základe zápisnice a prezenčnej listiny zo zasadnutia
komisie.
Hlasovanie: za: 5 (Vladimír Čerňan, Bc. Lucia Deviatková, Bc. Ivan Žák, Mgr.
Zuzana Marková, Ing. Eva Pešková), proti: 1 (Bc. Bohumír Donoval), zdržali sa: 3 (Ing.
Milan Lukáč, Dezider Krajčovič, Ing. Andrej Valent)
K bodu 10 – Prenájom pozemkov v katastrálnom území Ludanice parcela č. 891/7
o výmere 2354 m2, druh pozemku orná pôda a parcela č. 891/8 o výmere 4996 m2, druh
pozemku orná pôda spoločnosti Kupex spol. s.r.o., Jozefov Dvor 390, Voderady
Zámer je súčasťou materiálu – príloha č. 12. Súčasťou materiálu je aj stanovisko
Mgr. Ladislava Briestenského – príloha č. 13.
Starostka informovala poslancov o zverejnení zámeru obce Ludanice prenajať parcely
č. 891/7 a 891/8 ako prípad hodný osobitného zreteľa nájomcovi Kupex spol. s.r.o. Jozefov
Dvor 390, Voderady. Celková výmera pozemkov je 7350 m2. Zámer bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 5.11.2013 po konzultácii s Mgr.
Ladislavom Briestenským z RVC Nitra. Prenájom pozemkov musí schváliť obecné
zastupiteľstvo. Obecná rada a finančná komisia odporúčajú obecnému zastupiteľstvu schváliť
cenu za prenájom vo výške 0,10 EUR/m2/rok, dobu prenájmu 5 rokov a kúpnu cenu do
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vo výške 13,00 EUR/m2. Firma Kupex s.r.o. zaslala obci
písomné vyjadrenie, že vybudované inžinierske siete – cesty, chodníky a verejné osvetlenie
pri bytovkách bezplatne prevedie do vlastníctva obce Ludanice. Pozemky pod predmetnými
inžinierskymi sieťami zostanú naďalej vo vlastníctve obce, nebudú predmetom zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na základe § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
nájom nehnuteľností: v katastrálnom území Ludanice, vedených na liste vlastníctva č. 596,
parc. č. 891/7, druh pozemku orná pôda o výmere 2354 m2 a parc. č. 891/8 druh pozemku
orná pôda o výmere 4996 m2
v prospech nájomcu a stavebníka: KUPEX spol. s.r.o., Jozefov DVOR 390, 919 42
Voderady, IČO: 31 399 347
za nájomné vo výške 0,10 € / m2 / rok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením, že Obec Ludanice má záujem riešiť
bytovú otázku v obci a nájomca vybuduje infraštruktúru na svoje náklady.
s nasledovnými podmienkami:
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účelom nájmu je poskytnutie pozemku vo vlastníctve obce na výstavbu troch
bytových domov, každý s deviatimi bytmi.
 nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018 s tým, že nájomca sa
zaväzuje bytové domy v tomto termíne postaviť a skolaudovať; nedodržanie
tohto termínu znamená zánik nájomnej zmluvy a povinnosť nájomcu vrátiť
pozemok prenajímateľovi v pôvodnom stave, ak sa strany nájomnej zmluvy
nedohodnú inak.
 po odčlenení pozemkov pod cestami, chodníkmi a verejným osvetlením
geometrickým plánom Obec Ludanice uzavrie so stavebníkom zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve pozemkov pod bytovkami a priľahlými pozemkami, v rámci
ktorej sa dohodne aj prevod vybudovaných inžinierskych sietí bezodplatne do
vlastníctva obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu cenu pri predaji pozemkov vo výške 13,00 €/m2.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 1 (Bc. Lucia Deviatková)
K bodu 11 – Informácia o projekte chodníka v Mýtnej Novej Vsi
Technická správa je súčasťou materiálu – príloha č. 14.
Starostka informovala poslancov, že sú navrhnuté 3 varianty osadenia chodníka.
Ing. Andrej Valent – Komisia pre Mýtnu Novú Ves sa zhodla s výnimkou p. Vincenta
Čerňana na variante č. 2. Komisia navrhuje odvod vody z chodníka do novovybudovanej
kanalizácie.
Dezider Krajčovič – ak sa bude robiť kanalizácia, chodník sa tým pádom predraží a druhá vec
je to, že chodník bude sadať.
starostka – pokiaľ Slovenský pozemkový fond a Slovenská správa ciest si určia podmienky,
obec sa musí toho držať. Ak neurčia podmienky, obec bude rešpektovať názory a návrhy
občanov v Mýtnej Novej Vsi.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o projekte chodníka v Mýtnej Novej Vsi na
vedomie.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0
K bodu 12 – Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice,
ktoré majú trvalý pobyt v obci Ludanice
Žiadosť je súčasťou materiálu – príloha č. 15. Poslanci nemali k žiadosti žiadne
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok na rok 2014 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 13 – Žiadosť p. Jolany Biháryovej, Hviezdoslavova 17/8, 956 11 Ludanice
o vybudovanie vodomernej šachty na obecnom pozemku
Žiadosť je súčasťou materiálu – príloha č. 16.
Starostka informovala poslancov, že žiadateľka nie je vlastníčkou rodinného domu súp. č.
17 a nevlastní ani pozemky pod domom a ani priľahlé pozemky. Obec nemôže poskytnúť
verejné priestranstvo do dlhodobého nájmu, a to najmä z dôvodu možných rekonštrukcií
priľahlých inžinierskych sietí, prípadne budovania nových inžinierskych sietí. Obecná rada
neodporúča obecnému zastupiteľstvu žiadosť schváliť.
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Obecné zastupiteľstvo odporúča p Biháryovej, aby sa dohodla s ostatnými majiteľmi
priľahlých pozemkov na osadení vodomernej šachty.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo so žiadosťou p. Jolany Biháryovej, Hviezdoslavova
17/8, 956 11 Ludanice o vybudovanie vodomernej šachty na obecnom pozemku.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0
K bodu 14 – Rôzne
a) Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja Močenok o finančnú podporu k Vianociam
2013
Žiadosť je súčasťou materiálu – príloha č. 17.
Žiadosť bola prejednaná na zasadnutí Komisie sociálneho zabezpečenia dňa 20.11.2013, a
navrhuje poskytnúť príspevok vo výške 100 € (tak ako minulý rok). Poslanci s návrhom
súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo
výške 100 € pre Komunitu Kráľovnej pokoja Močenok k Vianociam 2013.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0
b) Informácia o výške poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
a sadzbe dane z nehnuteľností na rok 2014
Starostka informovala poslancov, že v roku 2014 sa nebude meniť výška poplatku za tuhý
komunálny odpad a drobný stavebný odpad a ani sadzba dane z nehnuteľností. Poplatky
zostávajú rovnaké ako v roku 2013.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na informáciu o nezmenenej výške poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad a nezmenenej sadzbe dane z nehnuteľností na rok 2014 na
vedomie.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0
K bodu 15 – Diskusia
Dezider Krajčovič – budúci rok bude 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny. Návrh na
osadenie pamätnej tabule na cintoríne.
starostka – môže sa dať urobiť verejná zbierka
Ing. Andrej Valent – občania v Mýtnej Novej Vsi sa sťažujú na hustý dym z komína z budov
Interstyle p. Fodoru
starostka – pošleme mu písomné upozornenie
Bc. Lucia Deviatková – nepáči sa jej, že p. Roland Mikát parkuje dodávky pred zdravotným
strediskom
Bc. Bohumír Donoval – na novej ploche pred kultúrnym domom a zdravotným strediskom
stojí voda. Obáva sa, že v lete, keď bude veľmi teplo, môžu tam vznikať koľaje od áut.
Vladimír Čerňan – podľa neho problém je v tom, že keď plochu asfaltovali, málo ju
uvalcovali.
Bc. Bohumír Donoval – bol by radšej, keby v priestoroch, ktoré sa prenajali p. Rolandovi
Mikátovi, bola zubná ambulancia.
starostka – všetko tam zostalo pripravené tak, aby keď sa nájde zubár, mohol si tam otvoriť
ambulanciu
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Bc. Bohumír Donoval – na stanici pribudla nová navážka stavebného materiálu
starostka – nevie teraz presne, ale navážalo sa tam z chodníka, čo sa dorábal na ul.
Družstevnej od mosta po p. Belanovú.
Vladimír Čerňan – kde sa vyvážal odpad pri realizácii projektu Revitalizácia centra obce?
starostka – vývoz odpadu je dokladovaný vážnymi lístkami
Bc. Lucia Deviatková – apelovať na železnice, aby kosili a udržiavali priestranstvo vedľa
koľají oproti železničnej stanice
Dezider Krajčovič – to priestranstvo nie je železníc
Ing. Eva Pešková – kúsok má v prenájme obec a druhá časť je Slovenského pozemkového
fondu
Bc. Bohumír Donoval – obec by mohla požiadať SPF o odkúpenie
starostka – zaujíma sa o to p. Babinec
Bc. Bohumír Donoval – občania si budujú na obecných pozemkoch pred rodinnými domami
vjazdy. Nejako to zjednotiť, aby sa používal napríklad len zatrávňovače.
starostka – nech stavebná komisia pripraví nejaký návrh.
K bodu 16 –Záver
Starostka na záver zasadnutia poďakovala prítomným poslancom a zasadnutie
ukončila.

Overovatelia:
Vladimír Čerňan, v.r.
Bc. Ivan Žák, v.r.

Mgr. Ľubica Petráková, v.r.
starostka obce

Zapísala: Mgr. Zdenka Bisáková, v.r.
V Ludaniciach, dňa 04.12.2013
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