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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo  

dňa 17.02.2014 

 

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 

 

Pozvaný: 

Eva Ivanová, účtovníčka obce 

 

Občania: 

Silvester Bilik  

 

Ospravedlnili sa: 

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 7 poslancov, 

zasadnutie je uznášaniaschopné. Poslanci Bc. Bohumír Donoval a Vladimír Čerňan sa 

k zasadnutiu pripojili neskôr. Starostka určila overovateľov zápisnice: Ing. Milan Lukáč,     

Bc. Ivan Žák. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali pripomienky 

k vyhotovenej zápisnici.  

 

 Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení: 

 

Návrhová komisia: 

Mgr. Zuzana Marková 

Bc. Lucia Deviatková 

Ing. Eva Pešková 

 

Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:   za: 7, proti: 0,  zdržali sa: 0. 

 

Obecné zastupiteľstvo sa riadilo programom uvedeným na pozvánke: 

 

Schválenie programu zasadnutia: za: 7, proti: 0,  zdržali sa: 0 
 

1. Otvorenie 

2. Školenie poslancov z plnenia úloh na úseku civilnej ochrany 

3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 18. riadnom zasadnutí  
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4. Žiadosť MUDr. Evy Linkeschovej, Tulipánová 15, 955 01 Topoľčany o prenájom 

nebytových priestorov 

5. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2014 na záujmové 

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

v cudzích obciach  

6. Zverenie majetku obce Ludanice nadobudnutého realizáciou projektu „Odstránenie 

havarijného stavu telocvične ZŠ Ludanice“ do správy ZŠ s MŠ Ludanice  

7. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2013 

8. Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla subjektom 

pôsobiacim na území obce v roku 2013 

9. Upozornenie p. Silvestra Bilika, Mýtna Nová Ves 69 na zrušenie poľných ciest 

Poľnohospodárskym družstvom Ludanice v katastri Mýtna Nová Ves  

10. Petícia občanov Mýtne Novej Vsi za odstránenie reklamných zariadení v katastri Mýtna 

Nová Ves 

11. Odpoveď audítora na žiadosť zo dňa 02.12.2013, či obec Ludanice môže poskytnúť 

dotáciu z rozpočtu obce rímskokatolíckej cirkvi na energie pre farský kostol 

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

lunaparku v obci Ludanice počas hodov 2014 

13. Oznámenie Bc. Mariána Knížata, Dvorany nad Nitrou 192 o zriadení predajne 

s inštalačným materiálom  

14. Rôzne  

15. Diskusia 

16. Záver 

 

 

K bodu 2 – Školenie poslancov z plnenia úloh na úseku civilnej ochrany 
    Školenie poslancov z plnenie úloh na úseku civilnej ochrany vykonal zástupca 

starostky obce Bc. Ivan Žák. Odborná príprava je súčasťou materiálu – príloha č. 4.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení úloh vyplývajúcich 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 18. riadnom 

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

V rámci kontroly plnenia uznesení starostka informovala poslancov, že vo veci 

nelegálnej skládky nebezpečného odpadu sa nič nezmenilo. Podľa vyjadrenia p. Františka 

Hazuchu p. Tomaščík je opäť vo väzbe. P. Hazucha sa chce obrátiť na európsky súd do 

Štrasburgu. Hľadá si právnikov, ktorí by ho zastupovali.   

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o skládke nebezpečného odpadu a kontrolu 

plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 18. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.12.2013 na vedomie. 

  

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

 

K bodu 4 – Žiadosť MUDr. Evy Linkeschovej, Tulipánová 15, 955 01 Topoľčany 

o prenájom nebytových priestorov 

  Žiadosť je súčasťou materiálu – príloha č. 6. 

Starostka informovala poslancov o žiadosti MUDr. Linkeschovej o prenájom 

nebytových priestorov za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie. Ide o priestory 

v zdravotnom stredisku, ktoré mal v prenájme p. Roland Mikát. Nájomná zmluva sa ukončila 
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dohodou k 15.02.2014. MUDr. Linkeschová si ambulanciu vybaví svojim zariadením vrátane 

kresla. Výška nájmu je 1037,60 € ročne (259,40 € štvrťročne). 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie ukončenie nájmu nebytových priestorov 

v kat. území Ludanice na 1. poschodí kultúrneho domu súp. č. 416/41 na parcele č. 284/2 

k 15.02.2014 firmou Rolotrans – Roland Mikát, Štúrova 534/47, 956 11 Ludanice.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo nájom nebytových priestorov v kat. území Ludanice 

na 1. poschodí kultúrneho domu súp. č. 416/41 na parcele č. 284/2 pre MUDr. Evu 

Linkeschovú, Tulipánová 15, 955 01 Topoľčany za účelom zriadenia stomatologickej 

ambulancie na dobu neurčitú od 20.02.2014 za nájomné vo výške 1037,60 € ročne (259,40 € 

za štvrťrok). 

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

 

K bodu 5 - Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2014 na 

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

voľného času v cudzích obciach  

Starostka informovala poslancov, že zatiaľ máme žiadosti na 4 žiakov. V rámci 

podielových daní sme dostali na centrá voľného času 10.317,00 €. Na jedného žiaka to 

vychádza 66,00 €. V roku 2013 obec poskytla na centrá voľného času dotácie spolu vo výške 

355,00 €. Všetky subjekty, ktorým bola dotácia poskytnutá, dotáciu aj vyúčtovali.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 

2014 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 50,00 eur na 1 dieťa. Dotáciu možno poskytnúť na základe 

písomnej žiadosti príslušného žiadateľa a zmluvy o poskytnutí dotácie. Dotáciu musí jej 

prijímateľ vyúčtovať obci Ludanice v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie do 31.12.2014.  

 

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

 

K bodu 6 – Zverenie majetku obce Ludanice nadobudnutého realizáciou projektu 

„Odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ Ludanice“ do správy ZŠ s MŠ Ludanice  

Starostka informovala poslancov, že sa jedná o majetok nadobudnutý realizáciou 

projektu „Odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ Ludanice“ – rekonštrukcia 

vykurovacieho systému telocvične, rekonštrukcia strechy.  

Bc. Bohumír Donoval – koľko bola cena kúrenia 

starostka – približne polovica  

Eva Ivanová – v tej cene sú zahrnuté aj náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie  

Obecné zastupiteľstvo schválilo zverenie majetku obce Ludanice nadobudnutého 

realizáciou projektu „Odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ Ludanice“ 

- Rekonštrukcia vykurovacieho systému telocvične ZŠ Ludanice 

- Rekonštrukcia strechy telocvične pre ZŠ Ludanice 

s účinnosťou od 01.04.2014 na dobu neurčitú do správy Základnej školy s materskou školou, 

Hviezdoslavova 415/40, Ludanice, IČO: 037860704 s: 

- obstarávacou cenou:              29.998,46 EUR 

- oprávkami k 31.03.2014:                    0,00 EUR 

- zostatkovou cenou k 31.03.2014: 29.998,46 EUR 

 

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

  

K bodu 7 - Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2013 

 Správa  je súčasťou materiálu – príloha č. 9 
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Fyzická inventúra dlhodobého hmotného a drobného hmotného a nehmotného majetku 

vedeného v podsúvahovej evidencii bola vykonaná v dňoch 15.11.2013 až 30.11.2013. 

Inventarizáciou zistený skutočný stav je v súlade s účtovnou evidenciou. 

Eva Ivanová – najväčšie prírastky sú na stavbách v dôsledku ukončenia realizácie projektu 

revitalizácie centrálnej obecnej zóny.  

 Obecné zastupiteľstvo vzalo Správu o výsledku inventúry dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku a drobného hmotného a nehmotného majetku vedeného 

v podsúvahovej evidencii k 31.12.2013 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 8 – Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla 

subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2013 

  Záznam je súčasťou materiálu – príloha č. 10 

  Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu dodržiavania príslušných 

ustanovení VZN obce Ludanice č. 1/2005 v čase od 22.01.2014 do 23.01.2014. Vykonanou 

kontrolou neboli zistené žiadne vecné ako aj formálne nedostatky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec 

Ludanice poskytla subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2013 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 9 – Upozornenie p. Silvestra Bilika, Mýtna Nová Ves 69 na zrušenie poľných 

ciest Poľnohospodárskym družstvom Ludanice v katastri Mýtna Nová Ves  

Upozornenie p. Bilika je súčasťou materiálu – príloha č. 11. 

Pán Silvester Bilik žiadal, aby jeho oznámenie bolo prečítané na najbližšom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Upozorňuje na neoprávnené zrušenie poľných ciest 

Poľnohospodárskym družstvom Ludanice. Obec požiadala o vyjadrenie poľnohospodárske 

družstvo, ktoré spolu s vyjadrením obce p. Bilikovi zaslala.  

Pán Bilik bol prítomný aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo 

jednomyseľne odsúhlasilo, aby bolo p. Bilikovi udelené slovo, aby sa vyjadril k svojmu 

podaniu.  

Silvester Bilik – cesta v lokalite „Kropáč“ bola zmenená na smetisko, trčí tam sklo, železo, 

betóny. Nie je proti tomu, aby sa to zavozilo, ale nie bordelom. 

Dezider Krajčovič – vedie tade plynové potrubie, dobre že sa to zasypalo  

starostka – obec nemôže vstupovať do nájomných vzťahov poľnohospodárskeho družstva. 

Komisia na ochranu životného prostredia preverí, aký odpad je v danej lokalite navezený. 

Ing. Eva Pešková – predmetné pozemky sú v súkromnom vlastníctve, no sú dané do nájmu 

poľnohospodárskemu družstvu. 

Silvester Bilik – v celej Mýtnej Novej Vsi sa ničí životné prostredie, klčujú sa kríky, stromy 

starostka – klčovanie kríčkov nedokážeme ovplyvniť, pokiaľ nejde o stromy, nemôžeme 

vstupovať do činnosti poľnohospodárskeho družstva, ktoré poľnohospodárku pôdu 

obhospodaruje  

Silvester Bilik – kanál medzi dolinkami a Kamanovou je zanesený náletovými drevinami. 

Bude to problém, keď príde  povodeň. 

starostka – ide o hydromelioračný kanál. Môžeme napísať na hydromeliorácie, aby kanál 

vyčistili. 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo upozornenie p. Silvestra Bilika, Mýtna Nová Ves 69 na 

zrušenie poľných ciest Poľnohospodárskym družstvom Ludanice v katastri Mýtna Nová Ves 

na vedomie a poverilo Komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

preverením navážania odpadu na ceste v lokalite „Kropáč“. 
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Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 1 (Dezider Krajčovič) 

 

K bodu 10 – Petícia občanov Mýtne Novej Vsi za odstránenie reklamných zariadení 

v katastri Mýtna Nová Ves 

Petícia je súčasťou materiálu – príloha č. 12. 

Iniciátorom petície je p. Silvester Bilik, Mýtna Nová Ves 69. V petícii zo dňa 10.01.2014 

podpísaní občania Mýtnej Novej Vsi žiadajú zákaz vydávania povolení na stavbu bilbordov 

z dôvodu bezpečnej premávky po ceste 1. triedy a okamžité zrušenie posledného povolenia na 

stavbu bilbordu.  

starostka - všetky povolenia na reklamné zariadenia boli vydané obcou Ludanice v súlade so 

zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov a Všeobecne záväzným nariadením obce Ludanice č. 3/2007. Obec sa zaoberala 

petíciou občanov Mýtnej Novej Vsi a dospela k záveru, že vydávanie povolení na reklamné 

zariadenia v katastrálnom území Mýtna Nová Ves je v súlade s platnými právnymi predpismi 

a platným Územným plánom obce Ludanice. Povolenie ako právoplatné rozhodnutie si obec 

sama sebe nemôže zrušiť a to ani na základe petície. K zrušeniu povolenia na reklamné 

zariadenie ako právoplatného rozhodnutia môže dôjsť len v súlade so zákonom, teda 

uplatnením niektorého z mimoriadnych opravných prostriedkov. 

Ing. Eva Pešková – spýtala sa p. Bilika, že o ktoré konkrétne bilbordy mu ide 

Silvester Bilik – jedná sa o všetky bilbordy, ide mu o bezpečnosť občanov 

Ing. Andrej Valent – v rámci architektúry obce to nie je pekné, obmedziť to v územnom pláne 

Dezider Krajčovič – je to boj s veternými mlynmi 

Bc. Bohumír Donoval – nie je to len záležitosť našej obce, problém je všade naokolo 

starostka – všetky reklamné zariadenia sú so súhlasom príslušným orgánov štátnej správy, 

začali sme konania vo veci nelegálnych bilbordov. Do územného plánu môžeme dať určité 

regulatívy, no celkovo tento problém územný plán nevyrieši, pokiaľ nebudú prijaté príslušné 

zákonné normy regulujúce výstavbu bilbordov. Momentálne mapujeme všetky reklamné 

zariadenia na území obce a majitelia, ktorí nemajú potrebné povolenia budú vyzvaní, aby 

reklamné zariadenia zosúladili so zákonom a VZN obce Ludanice.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo petíciu občanov Mýtne Novej Vsi za odstránenie 

reklamných zariadení v katastri Mýtna Nová Ves na vedomie. 

 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 1 (Dezider Krajčovič) 

 

K bodu 11 - Odpoveď audítora na žiadosť zo dňa 02.12.2013, či obec Ludanice môže 

poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce rímskokatolíckej cirkvi na energie pre farský kostol 

Stanovisko audítora je súčasťou materiálu – príloha č. 13. 

Podľa stanoviska audítora Ing. Františka Váradyho obec v zmysle VZN č. 1/2005 zo 

dňa 23.06.2005 § 2 ods. 2 Poskytovanie dotácie môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe, 

ktorej nie je zakladateľom a má sídlo na území obce len na podporu verejnoprospešných 

služieb a všeobecne prospešných služieb alebo verejne prospešných účelov. Podľa zákona č. 

583/2004 Z.z. § 7 odst. 4 možno poskytnúť dotáciu takejto právnickej osobe iba na zákonom 

vymedzený účel. Uvedené právne a záväzné normy pre obec nezahŕňajú možnosť poskytnúť 

dotáciu na médiá spojené s prevádzkou farského kostola (elektrická energia) a taktiež 

neobsahujú možnosť poskytnúť dotáciu na obnovu, rekonštrukciu cudzieho majetku – nie 

obecného majetku. Dotácia poskytnutá na iný účel ako je vymedzený zákonom č. 583/2004 

Z.z. a určená VZN obce je nezákonná. Cirkev sa samostatný právny subjekt hospodári so 

svojimi finančnými prostriedkami a prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, ktoré 

má účelne vynakladať na správu a réžiu farnosti ako aj cirkevného majetku. Náklady spojené 

s prevádzkou, údržbou, opravou farskej budovy zabezpečuje farnosť, ktorá je jej vlastníkom, 

ako právnická osoba. 



 6 

Bc. Bohumír Donoval – čo sa myslí pod podporou kultúrnych a duchovných hodnôt, každý si 

pod tým môže predstaviť čosi iné a energie by tam mali patriť. 

starostka –  podpora kultúrnych a duchovných hodnoť je napr. zorganizovanie výletu, nákup 

kníh, divadlo atď. Stanovisko audítora je jasné a pre nás záväzné. Energie z dotácie nemôžu 

byť vyúčtované. Dotácia pre Farský úrad je schválená, nemá nič proti jej čerpaniu, ale musí sa 

nájsť zodpovedajúca forma na vyúčtovanie dotácie, ktorá nebude  nikým napadnuteľná. 

Ing. Andrej Valent – podľa jeho názoru energie vo farskom kostole sú verejnoprospešnou 

službou 

starostka –  pre mňa je stanovisko audítora  jednoznačné a nebudem ho spochybňovať. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo odpoveď audítora na žiadosť zo dňa 02.12.2013, či obec 

Ludanice môže poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce rímskokatolíckej cirkvi na energie pre 

farský kostol na vedomie. 

 

Hlasovanie: za: 6, proti: 1 (Bc. Bohumír Donoval), zdržali sa: 2 (Ing. Milan Lukáč, 

Ing. Andrej Valent) 

 

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

a prevádzky lunaparku v obci Ludanice počas hodov 2014 

Žiadosti sú súčasťou materiálu – príloha č. 14 a 15. Žiadosť si podal p. Ján Seidl, 

Partizánska 1170/70, 95701 Bánovce nad Bebravou a p. Oto Marko TZČ, Budovateľská 

329/30, 95804 Partizánske. Starostka informovala poslancov, že každoročne sa povolenie na 

umiestnenie lunaparku udeľuje p. Seidlovi, s ktorým má obce dobré skúsenosti. Poslanci 

súhlasili s týmto návrhom. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prenájmom verejného priestranstva pre 

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

pri príležitosti „Hodov 2014“ 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 - Oznámenie Bc. Mariána Knížata, Dvorany nad Nitrou 192 o zriadení 

predajne s inštalačným materiálom  

Starostka informovala poslancov, že ide o predajňu s inštalačným materiálom v obci 

Mýtna Nová Ves súp. č. 117 (budova bývalej COOP Jednoty) s prevádzkovou dobou 

pondelok až piatok 8:00 – 17:00 hod. s obednou prestávkou od 12:00 – 12:30 hod., sobota 

8:00 – 12:00 hod., nedeľa zatvorené. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie oznámenie Bc. Mariána Knížata, Dvorany 

nad Nitrou 192 o zriadení predajne s inštalačným materiálom na adrese Mýtna Nová Ves č. 

117, 956 11 Ludanice s prevádzkovou dobou pondelok – piatok od 8:00 do 17:00 hod. s 

obedňajšou prestávkou od 12:00 – 12:30 hod, sobota od 8:00 do 12:00 hod., nedeľa zatvorené. 

 

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

 

K bodu 14 – Rôzne  

starostka - informovala poslancov o odpovedi p. Fodoru -  Interstyle Mýtna Nová Ves na 

upozornenie obce zo dňa 04.12.2013, aby používal vo svojej predajni kotol na spaľovanie 

takého paliva, ktorý by neprodukoval škodlivé emisie, ktoré môžu škodiť zdraviu obyvateľov  

miestnej časti. Pán Fodora uviedol, že zahájením vykurovacej sezóny bola zistená porucha na 

dymovode. Problém okamžite riešili postavením nového komína 

Dezider Krajčovič – už sa to zlepšilo.  
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starostka – informoval poslancov, že obec na predajňu do Mýtnej novej Vsi kúpila nové okná, 

dvere a prístrešok nad dvere. V súčasnosti sa rieši vodovodná prípojku. 

 

starostka – informovala poslancov obecného zastupiteľstva  o podpísaní zmlúv na detské 

ihrisko, multifunkčné ihrisko, tržnicu, rekonštrukciu rozhlasu  a verejného priestranstva pred 

OÚ . Od 18.02.2014 sa začína s prácami na rekonštrukcii obecného rozhlasu v Mýtnej Novej 

Vsi. 

 

starostka – informovala poslancov o prebiehajúcej kontrole zo SO/RO Nitra na projekt 

Revitalizácia centrálnej obecnej zóny Ludanice. Momentálne sme v kontrolnom procese, 

ktorý by mal byť ukončený tento týždeň. Kontrola na mieste prebehla v poriadku, či už 

kontrola  administratívnej náležitosti projektu  ako aj fyzická  kontrola jednotlivých objektov.  

 

starostka – informovala poslancov, že Ing. Andrej Valent požiadal obec o pomoc pri riešení 

problému s častým výpadkom elektrickej energie v Mýtnej Novej Vsi  na ulici, kde býva. 

Poslali sme žiadosť na elektrárne. O výsledku bude poslancov informovať. 

 

K bodu 15 – Diskusia 

Dezider Krajčovič – stavba Stanislava Svorada vedľa úradovne v Mýtnej Novej Vsi ohrozuje 

bezpečnosť. Chcel by to kúpiť. Jedná teraz s exekútormi. 

starostka – ak sa to p. Krajčovičovi nepodarí vybaviť, obec bude musieť nariadiť odstránenie 

stavby, nakoľko ohrozuje bezpečnosť občanov. 

Bc. Bohumír Donoval – vtedajšie obecné zastupiteľstvo schválilo predaj stavby                     

p. Stanislavovi Svoradovi za 60.000 Sk. Chcel tam urobiť sociálne zariadenie. 

 

Silvester Bilik – ihrisko v Mýtnej Novej Vsi je v strašnom stave 

Vladimír Čerňan – kým tam futbalisti trénovali, tak sa o to starali. Teraz  nemá kto. 

starostka – je tam veľa vlastníkov. Obec nie je majiteľom ani správcom ihriska a ani 

zariadení, ktoré na ihrisku sú. Nemôžeme udržiavať ihrisko (kosiť ho) ani žiadne iné priestory 

pokiaľ nie sú majetkom obce. 

 

Bc. Lucia Deviatková – rodičia majú ornú pôdu a chceli by ju začať obrábať, no nemajú 

prístupovú cestu 

starostka – pozemkové úpravy prebehli, cestu sú naplánované, no zatiaľ sa nerealizovali. 

Ing. Eva Pešková – je treba podať žiadosť na poľnohospodárske družstvo, pretože pozemok je 

v jeho užívaní. Ak k pozemku nebude vytvorená prístupová cesta, družstvo navrhne náhradný 

pozemok.    

 

Bc. Lucia Deviatková – hovorila s p. Belanovou ohľadne kameňov osadených na kraji cesty 

v zákrute na ulici Družstevnej a p. Belanová tam plánuje osadiť stĺpiky. 

starostka  - osadili sme tam retardér, kamene sú už bezpredmetné 

Bc. Lucia Deviatková – navrhla, aby sa tam dali radšej zvodidlá 

starostka – to musí rozhodnúť dopraný inšpektorát. Môžeme napísať p. Belanovej, aby 

kamene odstránila. 

 

Bc. Lucia Deviatková – chcela by odstrániť dopravnú značku najvyššia dovolená rýchlosť 70 

km/h ako končia Ludanice  smerom na Horné Obdokovce 

starostka – o tom musí rozhodnúť dopravný inšpektorát 

Dezider Krajčovič – tá značke je tam oprávnene, pretože tá cesta je nebezpečná. 
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K bodu 16 – Záver  

Starostka na záver zasadnutia poďakovala prítomným poslancom a zasadnutie 

ukončila. 

 

Overovatelia:  

Ing. Milan Lukáč 

 

 

Bc. Ivan Žák                                                        Mgr. Ľubica Petráková

                                            starostka obce 

 

Zapísala: Mgr. Zdenka Bisáková  

V Ludaniciach, dňa 25.02.2014 


