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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo  

dňa 14.05.2014 

 

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 (k zasadnutiu sa pripojil po 45. minútach) Dezider Krajčovič, Ing. Milan Lukáč, 

Mgr. Zuzana Marková, Ing. Eva Pešková, Ing. Andrej Valent 

 

Pozvaní: 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce  

Eva Ivanová, účtovníčka obce 

Ing. Mária Štaffenová 

 

Občania: 

Silvester Bilik  

 

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. Bc. Bohumír Donoval sa k zasadnutiu pripojil neskôr (asi po 

45. minútach od otvorenia zasadnutia). Starostka určila overovateľov zápisnice: Ing. Andrej 

Valent, Mgr. Zuzana Marková. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali 

pripomienky k vyhotovenej zápisnici.  

 

 Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení: 

 

Návrhová komisia: 

Vladimír Čerňan 

Ing. Milan Lukáč 

Ing. Eva Pešková 

 

Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:   za: 8, proti: 0,  zdržali sa: 0. 

 

Obecné zastupiteľstvo sa riadilo programom uvedeným na pozvánke: 

 

Schválenie programu zasadnutia: za: 8, proti: 0,  zdržali sa: 0 
 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 19. riadnom zasadnutí  

3. Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce Ludanice 

k 31.12.2013 
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4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ludanice za rok 2013 

5. Záverečný účet za rok 2013 

6. Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.05.2014 

7. Schválenie platu starostky obce Ludanice 

8. Záznam z kontroly evidencie spotreby PHM a činnosti všetkých motorových vozidiel 

a strojov vrátane kosačiek 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III. štvrťrok 

2014 

10. Schválenie spoluúčasti obce Ludanice pri realizácii projektu „Digitalizácia kina 

v Kultúrnom dome Ludanice“ 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 1/2014 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby 

12. Správa o výsledku kontroly fyzickej realizácie projektu: Revitalizácia centrálnej obecnej 

zóny – Ludanice    

13. Informácia o výsledku prešetrenia podnetu ohľadom porušenia zákona č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

14. Záznam z kontroly dodržiavania povinností obce Ludanice vyplývajúcich zo zák.    č. 

205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí 

v spojitosti zo zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

15. Rôzne  

16. Diskusia 

17. Záver 

 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 19. riadnom 

zasadnutí  

Kontrola plnenia uznesení je súčasťou materiálu – príloha č. 3 

 

Stanovisko Hydromeliorácií , š.p. Bratislava k vyčisteniu kanálov v Mýtnej Novej Vsi 

- príloha č. 4. Starostka informovala poslancov o odpovedi Hydromeliorácií, š.p. Bratislava na 

žiadosť o vyčistenie kanálov v Mýtnej Novej Vsi. Nakoľko štátny podnik nemá potrebné 

finančné zdroje ani technické prostriedky, nevie vykonať potrebnú údržbu odvodňovacích 

kanálov. V prípade pridelenia finančných prostriedkov na tento účel pristúpia k riešeniu 

potrebnej údržby. 

 

Stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava k žiadosti obce o prešetrenie 

častých výpadkov elektrickej energie v Mýtnej Novej Vsi, 

- príloha č. 5. Starostka informovala poslancov o vykonaných opatreniach zo strany 

Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava na odstránenie príčiny častých výpadkov 

elektrickej energie v Mýtnej Novej Vsi. Obec taktiež vyzvala majiteľa pozemku súp. č. 61 na 

orezanie porastov zasahujúcich do elektrického vedenia.  

 

Odpoveď Okresného riaditeľstva policajného zboru v Topoľčanoch na podnet 

k dopravnej situácii v obci na ceste III/06454 

- príloha č. 6. Starostka informovala poslancov o umiestnení dopravnej značky „zákaz 

zastavenia“ v oboch smeroch jazdy na ceste III/06454 na ulici Hviezdoslavovej pri firme 

Cronson s.r.o.. Ďalej okresné riaditeľstvo policajného zboru uviedlo, že kamene nachádzajúce 

sa pri miestnej komunikácii ul. Družstevnej ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky a preto je potrebné, aby obec Ludanice vyzvala osobu, ktorá toto ohrozenie 

spôsobila na odstránenie týchto kameňov, prípadne aby ako správca komunikácie tieto 

kamene odstránila.  
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Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie: 

 kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 19. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 17.02.2014, 

 stanovisko Hydromeliorácií , š.p. Bratislava k vyčisteniu kanálov v Mýtnej Novej Vsi, 

 stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava k žiadosti obce o prešetrenie 

častých výpadkov elektrickej energie v Mýtnej Novej Vsi, 

 odpoveď Okresného riaditeľstva policajného zboru v Topoľčanoch na podnet k dopravnej 

situácii v obci na ceste III/06454.   

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0   

 

K bodu 3 – Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky 

obce Ludanice k 31.12.2013 

 Správa audítora je súčasťou materiálu – príloha č. 7. 

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia audítor vo svojom stanovisku 

konštatuje, že nezistil vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by 

spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Poslanci nemali k správe 

audítora žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu nezávislého audítora o výsledku 

auditu ročnej účtovnej závierky obce Ludanice k 31.12.2013 s výrokom audítora: „účtovná 

závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie obce Ludanice k 31.decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za 

rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve a súvisiacimi 

postupmi účtovania“  

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0  

 

K bodu 4 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ludanice za rok 

2013 

Stanovisko hlavného kontrolóra je súčasťou materiálu – príloha č. 8. 

Ing. Ernest Barát vo svojom stanovisku doporučuje, aby záverečný účet obce Ludanice 

za rok 2013 bol schválený bez výhrad. Poslanci nemali k stanovisku hlavného kontrolóra 

žiadne pripomienky. Podotkol, že v minulom  roku sme dosiahli historický najvyšší prebytok 

hospodárenia 

Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

obce Ludanice za rok 2013 na vedomie. 

 

 Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu 5 - Záverečný účet za rok 2013 

Záverečný účet je súčasťou materiálu – príloha č. 9. 

Pani Ivanová informovala poslancov, že hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo 

prebytkom vo výške 98.315,00 € a kapitálového rozpočtu prebytkom vo výške 16.496,00 €. 

Prebytok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje 114.811,26 €. Tento 

prebytok sa upraví o nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 1.585,47  €. Jedná sa 

o dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 536,00 € a prostriedky na 5 % zvýšenie platov 

zamestnancov MŠ a ŠJ vo výške 1.049,00 €, ktoré boli zaradené do rozpočtu cez finančné 

operácie v roku 2014. Takto upravený prebytok vo výške 113.225,79 € je zdrojom rezervného 

fondu.  

  Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Ludanice za rok 2013 s výrokom 

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo 

výsledok hospodárenia obce za rok 2013 v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
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583/2004 Z.z. t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu – prebytok vo výške 114.811,26 € a po 

odpočítaní účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 1.585,47 € prebytok vo 

výške 113.225,79 €; odvod prebytku vo výške 113.225,79 € ako zdroj rezervného fondu obce, 

celkový rozpočtový prebytok vo výške 155.764,19 € už po odpočítaní účelových prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu použiť v rozpočte obce na rok 2014 na kapitálové výdavky na základe 

rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

 

  Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu 6 – Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.05.2014 

Pani Eva Ivanová informovala poslancov, že rozpočet sa navrhuje upraviť na 

strane príjmov aj na strane výdavkov o 11.540,00 €. Podrobný rozpis položiek úpravy 

rozpočtu je súčasťou materiálu – príloha č. 10. Poslanci nemali k návrhu prvej úpravy 

rozpočtu žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prvú zmenu rozpočtu obce Ludanice na rok 2014 

rozpočtovým opatrením č. 1/2014 podľa predloženého návrhu k 31.05.2014 

 

Hlasovanie: za 8, proti: 0, zdržali sa: 0 

  

K bodu 7 – Schválenie platu starostky obce Ludanice 

 Ing. Eva Pešková predsedníčka komisie finančnej a správy obecného majetku 

informovala poslancov, že zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 12.05.2014. Mesačný plat 

starostky obce Ludanice bol zo zákona s účinnosťou od 01.01.2014 stanovený pri navýšení   

25 % vo výške 2.040,00 €. Komisia finančná a aj obecná rada sa jednomyseľne zhodli 

na navýšení platu starostky obce o 5 % (spolu teda 30 %) čo je 2.121,00 €. 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s účinnosťou od 

01.01.2014 mesačný plat starostky obce Mgr. Ľubice Petrákovej vo výške 2.040,00 € ( pri 

navýšení 25 %) a v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s účinnosťou od 14.05.2014 

navýšenie platu o 5 % (spolu 30 %), čo je 2.121,00 €.  

 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 1 (Ing. Andrej Valent)  

 

K bodu 8 – Záznam z kontroly evidencie spotreby PHM a činnosti všetkých motorových 

vozidiel a strojov vrátane kosačiek 

  Záznam je súčasťou materiálu – príloha č. 12. 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce vykonal uvedenú kontrolu v čase                           

od 14.03.2014 do 15.03.2014. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že zamestnanci poverení 

doplňovaním PHM do motorových vozidiel, strojov a kosačiek zaznamenávajú doplnenie 

PHM do prvotných záznamov v čase a v množstve, ktoré skutočne na výdajných miestach 

zakúpili. Účtovníčka obce p. Ivanová vyhotovuje prehľady o spotrebe PHM na základe 

mesačných výkazov. Súčasťou týchto prehľadov je aj výkaz najazdených kilometrov resp. 

motohodín. Porovnaním kontrolovaného obdobia r. 2013 s rovnakým obdobím roku 2012 

hlavný kontrolór zistil pokles celkovej spotreby u vozidiel Renault Kango, Traktor Zetor 

a stavebného stroja DH 112. Nárast spotreby bol v roku 2013 oproti roku 2012 u vozidiel 

Daewo Tico a multikáry. Hlavný kontrolór obce v závere záznamu konštatuje, že vykonanou 

kontrolou neboli v evidencii spotreby PHM zistené žiadne závažné nedostatky. V niektorých 

záznamoch o prevádzke motorového vozidla chýbali záznamy o doplnení PHM, avšak počas 

kontroly boli chýbajúce záznamy doplnené.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Obecné zastupiteľstvo vzalo záznam z kontroly evidencie spotreby PHM a činnosti 

všetkých motorových vozidiel a strojov vrátane kosačiek na vedomie. 
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  Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0  

 

K bodu 9 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. 

a III. štvrťrok 2014 

Návrh plánu kontrolnej činnosti je súčasťou materiálu – príloha č. 13. Poslanci 

k návrhu nemali žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Ludanice na II. a III. štvrťrok 2014.  

 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0 

 

K bodu 10 – Schválenie spoluúčasti obce Ludanice pri realizácii projektu „Digitalizácia 

kina v Kultúrnom dome Ludanice“ 

Podrobný popis projektu je súčasťou materiálu – príloha č. 14. Jedná sa o digitalizáciu 

kina, ktorá zahŕňa rekonštrukciu zvuku a obrazu. Súčasný technický stav kina neumožňuje 

premietanie nových filmov, nakoľko väčšina týchto filmov vychádza už v digitálnom formáte. 

Celkové náklady na projekt sú 25.237,20 €. Spoluúčasť obce predstavuje zaokrúhlene 

2.530,00 €.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo spoluúčasť obce Ludanice vo výške 2.530,00 € na 

realizáciu projektu „Digitalizácia kina v Kultúrnom dome  Ludanice“. 

 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0 

 

K bodu 11 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 1/2014 

o poskytovaní opatrovateľskej služby 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia je súčasťou materiálu – príloha č. 15. 

Ing. Mária Štaffenová informovala poslancov, že oproti pôvodnému všeobecne 

záväznému nariadeniu č. 1/2012 ide o tieto zmeny: doplnenie formy sociálnej služby, 

doplnenie náležitostí posudku o odkázanosti na sociálnu službu, po zaplatení úhrady za 

opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu 

najmenej 1,4 násobok sumy životného minima a zaopatreným plnoletým deťom a rodičom 

mesačne 1,65 násobok sumy životného minima. Poslanci nemali k návrhu žiadne 

pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo zrušilo všeobecne záväzné nariadenia obce Ludanice č. 1/2012 

o poskytovaní opatrovateľskej služby a následne schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce 

Ludanice č. 1/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby. 

 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0_  

 

K bodu 12 - Správa o výsledku kontroly fyzickej realizácie projektu: Revitalizácia 

centrálnej obecnej zóny – Ludanice 

Správa je súčasťou materiálu – príloha č. 16. 

Kontrola bola vykonaná dňa 12.02.2014 zamestnancami Sprostredkovateľského 

orgánu pod Riadiacim orgánom pre ROP Nitra. Počas kontroly na mieste neboli zistené 

žiadne nedostatky. 

Ing. Andrej Valent – bol za ním p. Donoval, ktorý poukázal na skutočnosť, že v rámci tohto 

projektu boli niektoré položky prehnane nacenené – napr. cena výkopu jednej jamky na 

kríčky bola 4,20 € 

starostka – projekt vrátane rozpočtu sa robil ešte za p. Donovala. Peniaze, ktoré mali byť 

preinvestované, preinvestované aj boli. Nič naviac sa nefakturovalo. Výberové konanie na 

dodávateľa sa robilo cez vestník a vyhrala firma, ktorá dala najnižšiu ponuku. Ak sa to           
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p. Donovalovi nepozdáva, nech to napadne na SORE. Pán Donoval tu mal byť a mal sa 

k tomu vyjadriť.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo správu o výsledku kontroly fyzickej realizácie projektu: 

Revitalizácia centrálnej obecnej zóny – Ludanice“ na vedomie 

 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 1 (Ing. Andrej Valent) 

 

K bodu 13 - Informácia o výsledku prešetrenia podnetu ohľadom porušenia zákona č. 

223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

Zápisnica o prešetrení podnetu je súčasťou materiálu – príloha č. 17 

Kontrola bola vykonaná dňa 14.02.2014 zamestnancami Okresného úradu Topoľčany, 

odbor starostlivosti o životné prostredie na základe anonymného podania na Okresný úrad 

Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie. Šetrením podnetu neboli zistené 

porušenia ustanovenia zákona o odpadoch, nakoľko odpad bol uložený v rámci zberného 

dvora a bude materiálovo zhodnotený.   

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o výsledku prešetrenia podnetu ohľadom 

porušenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov na vedomie. 

 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0 

 

K bodu 14 –  Záznam z kontroly dodržiavania povinností obce Ludanice vyplývajúcich 

zo zák.    č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom 

prostredí v spojitosti zo zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Záznam z kontroly je súčasťou materiálu – príloha č. 18. 

Kontrola bola vykonaná dňa 11.04.2014 inšpektorkou Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia Nitra. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky dodržiavania 

kontrolovaných povinností vyplývajúcich z § 7 ods. 2 zákona č. 205/2004 Z.z. v spojitosti so 

zákonom o odpadoch v nadväznosti na ďalšie všeobecne záväzné predpisy v oblasti 

odpadového hospodárstva. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo záznam z kontroly dodržiavania povinností obce 

Ludanice vyplývajúcich zo zák. č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení 

informácií o životnom prostredí v spojitosti so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vedomie. 

 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0 

 

K bodu 15 – Rôzne 

 

a) 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. 319/4, kat. územie Ludanice 

Starostka informovala poslancov, že žiadosť Ing. Strakovej a Mgr. Straku bola 

prejednaná na 15. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.07.2013 uznesenie 

211/2013 a na 18. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2013 uznesenie č. 

246/2013, kde sa obecné zastupiteľstvo uznieslo, že žiadosť bude opätovne prejednaná po 

vypracovaní geometrického plánu. Geometrický plán je v súčasnosti už vypracovaný – 

príloha č. 19. Jedná sa o novovytvorenú  parcelu č.  319/4 o výmere 25 m2. Poslanci súhlasili 

s predajom uvedenej novovytvorenej parcely. Obec je povinná najskôr zverejniť zámer predať 

uvedený pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
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Obecné zastupiteľstvo schválilo na základe žiadosti č. 817/2013 zo dňa 29.07.2013  

žiadateľom  Ing. Naďa Straková   r. Gajdošová,  trvale bytom Átriová 13, 917 00 Trnava 

a manžel Mgr. Juraj Straka r. Straka, trvale bytom Bulíkova 15, 851 04 Bratislava o 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Ludanice vo vlastníctve obce Ludanice  

konkrétne časti parcely CKN  č. 319/1 – ostatné plochy o výmere 7614 m2, LV č. 596  po jej 

odčlenení geometrickým plánom, zámer prevodu nehnuteľného majetku obce podľa § 9a 

ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v platnom znení z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa a to: 

- pozemku parcela registra „C“ č. 319/4  ostatné plochy vo výmere 25 m2 v podiele 1/1 

katastrálne územie Ludanice  odčleneného geometrickým plánom č. 226-44/2014 

vyhotoveným Geodézia Bratislava a.s., Prevádzka 226 , Bernolákova č. 26, 955 01 

Topoľčany,  overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany dňa 04.04.2014 

pod č. 195/2014 z pôvodnej parcely registra „C“ č. 319/1 ostatné plochy s výmerou 7614 m2, 

list vlastníctva č. 596 za kúpnu cenu 10,00 EUR/m2.        

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet prevodu parcela CKN č. 319/4 vo výmere 25 m2 

bude tvoriť jeden funkčný celok s parcelou  CKN č. 493, parcelou CKN č. 494 spolu so 

stavbou rodinného domu súpisné číslo 3 na parcele CKN č. 493 vo vlastníctve nadobúdateľov. 

Predmet prevodu je pre obec nevyužiteľný, keďže v prírode je parcela CKN č. 319/4 

situovaná medzi miestnou komunikáciou a pozemkom  zastavaným rodinným domom súpisné 

číslo 3 vo vlastníctve nadobúdateľov a slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu súpisné 

číslo 3 a súčasne ako zeleň pred týmto rodinným domom. 

Obecné zastupiteľstvo Ludanice schvaľuje zámer prevodu majetku s tým, že náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu, kúpnej zmluvy a správneho poplatku spojeného s 

návrhom na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností  budú hradiť nadobúdatelia.  

Uvedené uznesenie o zámere odpredaja pozemku parcela CKN č. 319/4 bolo odsúhlasené 

8 poslancami OZ z 9, t. j. je splnená zákonná podmienka o odsúhlasení prevodu 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ podľa § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Zámer odpredaja uvedeného majetku obce podľa § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude zverejnený na 

úradnej tabuli obce Ludanice a súčasne na internetovej stránke obce Ludanice 

www.obecludanice.sk  nepretržite od 15.05.2014 do doby odsúhlasenia prevodu vlastníctva 

Obecným zastupiteľstvom v Ludaniciach. 

 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0 

 

b) Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce Ludanice 

Pri tomto bode programu sa k zasadnutiu obecného zastupiteľstva pripojil poslanec              

Bc. Bohumír Donoval.  

Pani Eva Ivanová informovala poslancov, že v zmysle novely 426/2013 (účinnosť od 

14.12.2013) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obecné 

zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 5 tohto zákona rozhodnúť o neuplatňovaní programovej 

štruktúry v rozpočte obce s počtom obyvateľov do 2000.   

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 4 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov od 01.01.2014 neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte 

obce Ludanice.  

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

 

http://www.obecludanice.sk/
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c) Oznámenie Ing. Michala Utekala – LaMiRa s.r.o., Hradište 346, 958 54 Hradište 

o otvorení predajne ovocia a zeleniny 

Oznámenie je súčasťou materiálu – príloha č. 20. Starostka informovala poslancov, že ide 

o predajňu ovocia a zeleniny, ktorá je umiestnená v prenosnom stánku na ulici SNP za 

supermarketom. Otváracie hodiny sú pondelok – piatok od 8:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 

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

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie oznámenie Ing. Michala Utekala – LaMiRa 

s.r.o., Hradište 346 o otvorení predajne ovocia a zeleniny v prenosnom stánku na ulici SNP 

s prevádzkovou dobou pondelok – piatok  od 8:00 do 16:00 hod. a sobota od 08:00 do 12:00 

hod., nedeľa zatvorené 

 

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

 

d) Oznámenie Kataríny Šmídovej – LUKA, Štúrova 398/19, 956 11 Ludanice 

o otvorení predajne potravín a zmiešaného tovaru  

Oznámenie je súčasťou materiálu – príloha č. 21. Starostka informovala poslancov, že 

ide o predajňu potravín a zmiešaného tovaru na adrese Mýtna Nová Ves 118 (budova 

úradovne). Prevádzková doba je pondelok 05:15 – 11:30 hod., utorok – piatok 05:15 – 11:30 

hod., 14:30 – 16:30 hod., sobota 06:00 – 11:30 hod., nedeľa zatvorené.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie oznámenie Kataríny Šmídovej – LUKA, 

Štúrova 398/19, 956 11 Ludanice o otvorení predajne potravín a zmiešaného tovaru na adrese 

Mýtna Nová Ves 118 s prevádzkovou dobou pondelok 05:15 – 11:30 hod., utorok – piatok 

05:15 – 11:30 hod. a 14:30 – 16:30 hod., sobota 06:00 – 11:30 hod., nedeľa zatvorené.   

   

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

 

K bodu 16 – Diskusia 

 

starostka – informovala poslancov o stave prác na projektoch: 

 Športové ihrisko má byť hotové do 31.05.2014. Sú však problémy u dodávateľa 

s mantinelovým systémom, môže sa stať, že ihrisko bude odovzdané neskôr.  

 Rekonštrukcia rozhlasu – práce sú ukončene, pripravuje sa žiadosť o platbu.  

 Detské ihrisko a verejné priestranstvo nad vykopávkami  – majú byť hotové do konca 

júla 2014. 

 Tržnica a úprava verejného priestranstva pred obecným úradom – realizácia sa začne 

po ukončení predchádzajúcich projektov, predpoklad je na jeseň 2014. 

Vladimír Čerňan – čo s nerovnosťou povrchu na športovom ihrisku, stojí tam voda. 

starostka – zatiaľ nie je nič odovzdané ani prevzaté 

 

Ing. Andrej Valent – čo s chodníkom v Mýtnej Novej Vsi 

starostka – geometrický plán je hotový, tento týždeň má byť hotová aj projektová 

dokumentácia. Potrebujeme územné rozhodnutie. Prevod pozemku by mal byť bezplatne. 

Avšak všetky vyjadrenia od dotknutých orgánov trvajú vybaviť istú dobu. Každý si necháva 

na vybavenie 30 dní a stáva sa, že odpoveď musíme urgovať. 

 

Bc. Lucia Deviatková – čo s  bytovkami  

starostka – zmluva s firmou Kupex, s.r.o. je podpísaná, kreslí sa projektová dokumentácia. 

Teraz je to už plne v rukách firmy Kupex, s.r.o.  

  

Dezider Krajčovič – zaujímal sa o stavbu Stanislava Svorada vedľa úradovne. Je v zlom 

technickom stave. Na tú stavbu je šesť exekútorov, z toho jeden medzi časom zomrel a jedno 
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súdne rozhodnutie. Podarilo sa mu získať súhlas jedného exekútora na odpredaj. Odkúpiť 

uvedenú stavbu je v tomto čase nemožné. 

Ing. Andrej Valent – malo by sa to ohradiť kvôli plánovanému detskému ihrisku. 

starostka – pri výstavbe detského ihriska už aj kvôli bezpečnosti deti to ohradíme. 

 

Dezider Krajčovič – bol sa pozrieť v lokalite Kropáč v Mýtnej Novej Vsi tak ako to 

vyplynulo zo žiadosti pána Silvestra Bilíka z  predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Nevidí tam nejaké nebezpečenstvo. 

  

Bc. Lucia Deviatková – na ohrade futbalového ihriska sú pokreslené hákové kríže 

starostka – hneď zajtra tam pošle chlapov, aby to zatreli. 

 

Bc. Lucia Deviatková – čo so starou materskou škôlkou 

starostka – je v jednaní s jedným investorom, ktorý by tam chcel urobiť domov sociálnych 

služieb alebo domov dôchodcov  

 

Bc. Bohumír Donoval – treba začať robiť ohľadne kanalizácie, vstúpiť do jednaní s obcou 

Dvorany nad Nitrou a vodárenskou spoločnosťou, ktorá dala urobiť prvotnú dokumentáciu. 

starostka – pripravujeme program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, budúci týždeň ide na 

školenie, kde by sa malo hovoriť aj možnosti čerpania finančných prostriedkov na budovanie 

kanalizácie. 

 

Bc. Bohumír Donoval – ako stojíme s novým obecným cintorínom, je to rozpracovaná 

kapitálová investícia. 

starostka – zatiaľ sa v prácach nepokračuje, momentálna kapacita starého cintorína je 

postačujúca.  

 

Bc. Bohumír Donoval – počas realizácie projektu „Revitalizácia centrálnej obecnej zóny  - 

Ludanice“ sa chcel dostať k faktúram a popisu prác, no nebolo mu to umožnené. K dokladom 

sa dostal až na základe žiadosti podľa infozákona. Fakturovali sa aj práce a žľab, ktoré boli 

urobené už pred tým. Prečo zhotoviteľ fakturoval zemné práce za 12.000,00 €, keď tie už boli 

zrealizované? Dlažba síce menená bola, no podlažie zostalo rovnaké. Je to nekorektné, ide 

o obecné prostriedky a prostriedky EÚ. Zhotoviteľ získal niektoré finančné prostriedky 

neoprávnene. Čo sa týka sadbových úprav, tak sa mu nevidí, že boli zrealizované v plnej 

miere. Kontrola bola vykonaná benevolentne, nevideli čo bolo alebo nebolo urobené už 

predtým. Podľa vyjadrenia pána Donovala, dáva to na vedomie obecnému zastupiteľstvu, 

nech si každý urobí svoj obraz.   

starostka – na plochu, kde sa menila dlažba pred kostolom sa navážal aj nový piesok, 

zhutňovalo sa a upravovalo celé podložie, musela sa ručne vyberať pôvodná dlažba, ukladať 

a odvážať za obecný úrad. Žľaby sú taktiež uložené v sklade za obecným úradom. Nakoľko 

na stavbu už prebehla kontrola z nadriadeného orgánu a neboli nájdené žiadne nedostatky, 

súhlasí s výsledkom tejto kontroly, ktoré SORO vykonalo. Kontrola bola vykonávaná 

dôkladne a kontrolóri chodili po obci počítali a merali či je všetko v súlade s projektovou 

dokumentáciou a jednotlivými žiadosťami o platbu. Na revitalizáciu boli preinvestované 

všetky finančné prostriedky, ktoré  na ňu obec dostala tak ako starostka uviedla pri bode 

programu, kde informovala o výsledku kontroly. Pánovi Donovalovi boli poskytnuté 

podklady na základe infozákona z dôvodu, že na kontrolnú činnosť máme v obci hlavného 

obecného kontrolóra a poslanec môže byť členom kontrolnej skupiny, ktorú schváli obecné 

zastupiteľstvo.  

Vladimír Čerňan – spýtal sa pána Donovala či fakturácia súhlasí s projektovou 

dokumentáciou a so stavebným denníkom a rozpočtom. Musel sa viesť stavebný denník, mal 

to vtedy namietať stavebný dozor. 
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Bc. Bohumír Donoval – faktúry s dokumentáciou a projektom súhlasia. V danom čase 

poukázal na niektoré veci, no bezvýsledne. 

Bc. Žák – projektová dokumentácia aj projekt na revitalizáciu bol podaný ešte za pána 

Donovala, ako je potom možné, že plocha pred kostolom tam bola vôbec riešená.  

Krajčovič Dezider – od začiatku kedy nastúpil za poslanca obecného zastupiteľstva sa mu 

zdá, že pán Donoval neustále hádže starostke polená pod nohy. Pokiaľ sú závery z kontroly 

v poriadku, tak nás to má tešiť a nie donekonečna vyhľadávať problémy. 

   

K bodu 17 – Záver 

Starostka na záver zasadnutia poďakovala poslancov a ostatným prítomným 

a zasadnutie ukončila 

 

 

Overovatelia:  

 

 

Ing. Andrej Valent 

 

 

Mgr. Zuzana Marková                               Mgr. Ľubica Petráková

                                            starostka obce 

 

 

Zapísala: Mgr. Zdenka Bisáková  

V Ludaniciach, dňa 23.05.2014 


