Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo
dňa 11.12.2013
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, Dezider
Krajčovič, Ing. Milan Lukáč, Mgr. Zuzana Marková, Ing. Eva Pešková, Ing. Andrej Valent
Pozvaný:
Eva Ivanová, účtovníčka obce
Ospravedlnili sa:
Bc. Bohumír Donoval
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 8 poslancov,
zasadnutie je uznášaniaschopné. Starostka určila overovateľov zápisnice: Ing. Eva Pešková,
Ing. Andrej Valent. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali
pripomienky k vyhotovenej zápisnici.
Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení:
Návrhová komisia:
Mgr. Zuzana Marková
Ing. Milan Lukáč
Dezider Krajčovič
Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0.
Starostka podala návrh na zmenu programu, a to vypustiť z rokovania bod 5 „Stanovenie
rozsahu zmien rozpočtu obce, ktoré môže vykonávať starostka obce„ s odôvodnením, že dňa
29.11.2013 bola schválená novela č. 712/2013 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, ktorú prezident doposiaľ nepodpísal. Starostka odporučila
prejednať tento bod až po nadobudnutí účinnosti uvedenej novely zákona.
Hlasovanie o zmene programu: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Znenie programu zasadnutia podľa pozvánky:
1. Otvorenie
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2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 17. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
3. Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.12.2013
4. Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2013
5. Stanovenie rozsahu zmien rozpočtu obce, ktoré môže vykonávať starostka obce
6. Plány práce obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií na rok 2014
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na IV. štvrťrok 2013 a I. štvrťrok
2014
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 17. 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
176. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.11.2013 na vedomie.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 3 – Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.12.2013
Správa je súčasťou materiálu – príloha č. 5.
Pani Eva Ivanová informovala poslancov, že tretia úprava rozpočtu vyplýva z potreby
upraviť ešte niektoré položky – v príjmoch prenájom nebytových priestorov, poplatky –
recyklačný fond, separovaný zber, poplatky – vstupné posilňovňa, úroky z termínovaného
vkladu, bežné transfery – aktívna politika zamestnanosti, NFP, ZŠ mzdy a odvody. Vo
výdavkoch ide o úpravu kapitálových výdavkov – položky, ktoré sa vôbec nečerpali.
V príjmovej časti ide o navýšenie celkom o 21.752 € a vo výdavkovej časti ide o zníženie
celkom o 16.000 €.
Poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo tretiu zmenu programového rozpočtu obce Ludanice
na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013 podľa predloženého návrhu k 31.12.2013.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 4 – Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2013
Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 6.
Uvedený majetok sa navrhuje vyradiť z dôvodu morálneho opotrebenia, technickej
zastaranosti a úplného znehodnotenia. Vyraďovacia komisia v zložení predseda Bc. Ivan Žák
a členovia Vladimír Košecký, Eva Ivanová na základe tejto skutočnosti odporučila tento
majetok vyradiť z podsúvahovej evidencie a fyzicky ho zlikvidovať podľa charakteru.
Bc. Ivan Žák – súčasťou návrhu na vyradenie sú aj pracovné stroje vedené na účte 022, no
zatiaľ sa vyraďovať nebudú, pretože je treba najskôr potvrdenie z opravovne, či sa dajú
opraviť alebo nie. Podľa toho by sa potom tento návrh opätovne prerokoval.
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie majetku v podsúvahovej evidencii vedenej
na účte 771 k 31.12.2013.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 5 - Stanovenie rozsahu zmien rozpočtu obce, ktoré môže vykonávať starostka
obce
Tento bod bol vypustený z rokovania obecného zastupiteľstva.
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K bodu 6 – Plány práce obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií na rok 2014
Plány práce sú súčasťou materiálu – príloha č. 7.
Plány práce predložili všetky komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve s výnimkou
Komisie výstavby a verejných prác a Komisie pre Mýtnu novú Ves, ktoré budú zasadať podľa
potreby.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plány práce obecného zastupiteľstva, obecnej rady a
komisií na rok 2014.
Hlasovanie: za 8, proti: 0, zdržali sa: 0
K bodu 7 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na IV. štvrťrok 2013 a I.
štvrťrok 2014
Návrh je súčasťou materiálu – príloha č. 8.
Plán kontrolnej činnosti bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 26.11.2013. Poslanci
nepredložili žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
IV. štvrťrok 2013 a I. štvrťrok 2014.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0
K bodu 8 – Rôzne
a) Žiadosť Kataríny Šmídovej, Štúrova 398/19, 956 11 Ludanice o prenájom
nebytových priestorov v budove úradovne v Mýtnej Novej Vsi
Žiadosť je súčasťou materiálu – príloha č. 9.
Starostka informovala poslancov o žiadosti pani Kataríny Šmídovej, Štúrova 398/19,
Ludanice o prenájom nebytových priestorov v budove úradovne v Mýtnej Novej Vsi
v prístavbe, kde sú teraz požiarnici, za účelom zriadenia prevádzky maloobchodnej predajne –
potraviny. Musí sa opraviť strecha a vymeniť okná. Dlažbu by kúpila obec, ale pokládku by si
platila už p. Šmídová. Predpoklad otvorenia predajne je v marci 2014. Obecná rada aj
finančná komisia odporúčajú stanoviť výšku nájomného na 50 € + energie na mesiac, nakoľko
ide o služby pre občanov v Mýtnej Novej Vsi, keďže COOP Jednota tam zatvorila predajňu
s potravinami a nie je tam teraz žiaden obchod. Po roku by sa výška nájomného prehodnotila.
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť pani Kataríny Šmídovej, Štúrova 398/19, 956
11 Ludanice o prenájom nebytových priestorov v prístavbe budovy úradovne obecného úradu
v Mýtnej Novej Vsi súp. č. 118 za účelom zriadenia prevádzky maloobchodnej predajne –
potraviny za nájomné vo výške 50,00 € / mesiac + energie na rok 2014.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0
b) Žiadosť Ing. Nadi Strakovej, Átriová č. 13, 917 01 Trnava a Mgr. Juraja Straku,
Bulíková 15, 851 04 Bratislava o odkúpenie pozemkov vedených na LV č. 596
parcela reg. „C“ č. 319/1, kat. územie Ludanice
Žiadosť bola prerokovaná na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.7.2013,
kde sa rozhodlo, že žiadosť bude opätovne prerokovaná až po ukončení realizácie projektu
„Revitalizácia centrálnej obecnej zóny – II. etapa“. Ide o plochu cca 20 m2. Predmetná plocha
je pre obec nevyužiteľná. Žiadatelia si musia dať urobiť geometrický plán. Musí sa zverejniť
zámer obce Ludanice predať pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je
zdôvodnený tým, že ide o priľahlé pozemky k rodinnému domu, pre obec nevyužiteľné.
Obecná rada navrhla cenu pri predaji vo výške 10 € za m2.
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Obecné zastupiteľstvo odporučilo najskôr dať vypracovať geometrický plán, aby bolo
jasné, o ktoré konkrétne parcely ide a následne opätovne prejednať žiadosť.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0
c) Voľba prísediacich podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Starostka informovala poslancov o žiadosti Okresného súdu Topoľčany – príloha č.
11. Vo volebnom období 2010 – 2013 bola prísediacou p. Ľudmila Zelinková, bytom Štúrova
402/23, 956 11 Ludanice. Okresný súd Topoľčany navrhuje menovanú za prísediacu aj na
nasledujúce volebné obdobie. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolilo
pani Ľudmilu Zelinkovú, bytom Ludanice, Štúrova 402/23 za prísediacu pre Okresný súd
Topoľčany.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 140 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
pani Ľudmile Zelinkovej, bytom Ludanice, Štúrova 402/23 osvedčenie o zvolení za prísediacu
pre Okresný súd Topoľčany.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0
K bodu 9 – Diskusia
Bc. Lucia Deviatková – spýtala sa kto má osadené kamene v zákrute v zelenom páse vedľa
cesty smerom k poľnohospodárskemu družstvu
starostka – predpokladá, že buď p. Goga alebo p. Belanová
Ing. Eva Pešková – nečuduje sa im, pretože traktoristi tadiaľ chodia rýchlo a takto si aspom
musia dávať väčší pozor.
starostka – bude tam osadený retardér, čakáme už len na dopravnú značku.
Dezider Krajčovič – je to tam nebezpečné, mala by sa tam osadiť aj značka daj prednosť
v jazde
Bc. Ivan Žák – našťastie už po tejto ceste nechodí toľko nákladných áut
starostka – bola za p. Hazuchovou v stavebninách a všetkým nákladným autám kážu chodiť
okolo po hlavnej ceste
K bodu 10 –Záver
Starostka na záver zasadnutia poďakovala prítomným poslancom za prácu
v uplynulom roku, popriala im pokojné prežitie vianočných sviatkov, do nového roku pevné
zdravie a zasadnutie ukončila.
Overovatelia:
Ing. Eva Pešková
Mgr. Ľubica Petráková
starostka obce

Ing. Andrej Valent
Zapísala: Mgr. Zdenka Bisáková
V Ludaniciach, dňa 13.12.2013
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