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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo  

dňa 06.08.2014 

 

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 20. 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 

 

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 

20. minútach od otvorenia zasadnutia). Starostka určila overovateľov zápisnice: Dezider 

Krajčovič, Mgr. Zuzana Marková. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia 

nemali pripomienky k vyhotovenej zápisnici.  

 

 Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení: 

 

Návrhová komisia: 

Bc. Ivan Žák 

Bc. Lucia Deviatková 

Ing. Milan Lukáč 

 

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. Kanalizácia obce – informácia  

3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 20. riadnom zasadnutí  

4. Výročná správa obce Ludanice za rok 2013 

5. Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

obce Ludanice k 31.12.2013 

6. Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok 2013 
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7. Správa nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2013 

8. Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za I. polrok 2014 

9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce funkčné obdobie 

10. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle § 9 

ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  

11. Návrh plánu tried, oddelení ŠKD, materskej školy a vyučovanie náboženstva a etickej 

výchovy na šk. rok 2014/2015 

12. Prevod pozemku parcela registra „C“ č. 319/4  ostatné plochy vo výmere 25 m2 

katastrálne územie Ludanice podľa § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

13. Prevod pozemku parcela registra „C“ č. 79/6 zastavaná plocha o výmere 911 m2 

katastrálne územie Mýtna Nová Ves za účelom stavby chodníka pri ceste I/64 v obci 

Ludanice časť Mýtna Nová Ves 

14. Záznam z kontroly nárastu pohľadávok, ktoré boli vykázané k 31.12.2013 z dôvodu 

neuhradenia poplatkov za TKO ako i neuhradenia daní z nehnuteľností za rok 2013  

15. Informácia o výsledku kontroly na mieste projekt „Rekonštrukcia obecného rozhlasu 

Ludanice a Mýtna Nová Ves“  

16. Rôzne  

17. Diskusia 

18. Záver 

 

K bodu 2 – Kanalizácia obce – informácia  

Starostka informovala poslancov, že pôvodne sa mal zasadnutia zúčastniť aj starosta 

obce Preseľany p. Trsťan. Obec vstúpila do rokovania so Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a.s. Nitra. Na základe osobného stretnutie s Ing. Buranským sme 

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti adresovali žiadosť o spoluprácu pri 

odkanalizovaní obce. Pre obec Ludanice je vypracovaná štúdia, no pravdepodobne už nie je 

aktuálna. Bude sa hľadať najvýhodnejšie riešenie. Čo sa týka realizácie kanalizácie, ide 

o horizont 10 - 15 rokov, nakoľko v prvom rade sa budú dobudovávať už rozpracované 

kanalizácie. Je však veľký problém s napojiteľnosťou občanov. Nikde sa nepodarilo 

zabezpečiť 85% napojiteľnosť, ako vyžadujú európske smernice.   

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o možnosti vypracovania štúdie kanalizácie 

obce Ludanice na vedomie. 

 

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

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 20. riadnom 

zasadnutí  

 Kontrola plnenia uznesení je súčasťou materiálu – príloha č. 5. Poslanci nemali                  

ku kontrole plnenia uznesení žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 

20. riadnom  zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.05.2014 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 4 – Výročná správa obce Ludanice za rok 2013 

Výročná správa je súčasťou materiálu – príloha č. 6. 

Starostka informovala poslancov, že medzi organizáciami pôsobiacimi na území obce 

chýba DHZ Mýtna Nová Ves, ktorý bude do Výročnej správy doplnený. Poslanci nemali 

k Výročnej správe obce Ludanice za rok 2013 žiadne pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo Výročnú správu obce Ludanice za rok 2013 na vedomie. 
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 Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu 5 - Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou obce Ludanice k 31.12.2013 

Správa nezávislého audítora je súčasťou materiálu – príloha č. 7. 

Podľa stanoviska audítora uvedené účtovné informácie vo výročnej správe obce 

Ludanice poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej 

závierke k 31. decembru 2013 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. Poslanci nemali správe nezávislého audítora žiadne 

pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora o overení súladu 

výročnej správy s účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2013 s výrokom: „účtovné 

informácie vo výročnej správe obce Ludanice poskytujú vo všetkých významných súvislostiach 

pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2013 a sú v súlade so zákonom 

o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ 

 

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

 

K bodu 6 – Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok 

2013 

 Výročná správa je súčasťou materiálu – príloha č. 8. 

Pani Eva Ivanová informovala poslancov, že konsolidovanou účtovnou jednotkou 

obce Ludanice je ňou zriadená rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou, 

ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. Obec Ludanice ako 

konsolidujúca účtovná jednotka a ním konsolidovaná účtovná jednotka tvoria celok, ktorým 

obec zabezpečuje výkon samosprávnych činností, ale aj činností v rámci prenesených 

kompetencií štátu na obec v zmysle platných právnych predpisov. Sledovanie hospodárenia 

obce ako konsolidovaného celku je stále v dvoch líniách: rozpočtovej a účtovnej. Pre 

sledovanie toku peňazí a rozpočtu obce je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za 

obec a jeho rozpočtovú organizáciu ako súčasť rozpočtu. Konsolidovaná účtovná závierka nie 

je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania plnenia rozpočtu. Jej základným 

účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku, jeho majetku a záväzkoch, 

nákladoch a výnosoch tak, aby účtovné jednotky do nich zahrnuté boli jednou ekonomickou 

jednotkou, akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi, aj keď majú právnu subjektivitu. 

Umožňuje komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej 

situácie, ale aj perspektívy a plánovania všetkých súčastí obce ako jedného celku. Pani 

Ivanová ďalej informovala poslancov, že výsledok hospodárenia za rok 2013 bol kladný vo 

výške 69817,62 €. Pre obec je však dôležitý konečný výsledok finančného hospodárenia 

rozpočtu obce ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami.  

Poslanci nemali k Výročnej správe ku konsolidovanej účtovnej závierke obce 

Ludanice za rok 2013 žiadne pripomienky.    

Obecné zastupiteľstvo vzalo Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke 

obce Ludanice za rok 2013 na vedomie. 

 

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

  

K bodu 7 – Správa nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej 

správy s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2013 

Správy nezávislého audítora sú súčasťou materiálu – príloha č. 9 a č. 10. 

 Starostka informovala poslancov o vykonanom audite konsolidovanej účtovnej 

závierky. Podľa názoru audítora konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej 
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správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť obec Ludanice vyjadruje 

verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia 

konsolidovaného celku za rok, ktorý skončil k 31. decembru 2013 v súlade so zákonom 

o účtovníctve 431/2002 Z. z. v platnom znení. 

Ďalej audítor overil súlad konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnú 

závierku obce Ludanice k 31.12.2013 a podľa jeho stanoviska uvedené účtovné informácie 

v konsolidovanej výročnej správe obce Ludanice poskytujú vo všetkých významných 

súvislostiach pravdivý a verný obraz o konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2013 a sú 

v súlade so zákonom o účtovníctve. 

 Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora o výsledku 

auditu konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2013 

s výrokom: „konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za 

konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Obec Ludanice vyjadruje verne vo 

všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia 

konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil k 31.12.2013 je v súlade so zákonom 

o účtovníctve 431/2002 Z. z. v platnom znení.“ 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora o overení súladu 

konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice 

k 31.12.2013 s výrokom: „účtovné informácie v konsolidovanej výročnej správe obce 

Ludanice poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz 

o konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2013 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve               

č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ 

 

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

 

K bodu 8 – Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za I. polrok 2014 

  Prehľad čerpania rozpočtu je súčasťou materiálu – príloha č. 11. Poslanci nemali 

k čerpaniu rozpočtu žiadne pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za I. polrok 

2014 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 9 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce funkčné obdobie 

Starostka informovala poslancov, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú 

konať 15. novembra 2014. Je potrebné určiť rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce 

funkčné obdobie. Obecná rada navrhla, aby vo volebnom období 2014 – 2018 starosta obce 

Ludanice tak ako doteraz vykonával funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok). Poslanci 

súhlasili s týmto návrhom. 

Obecné zastupiteľstvo určilo, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude starosta obce 

Ludanice vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok). 

 

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

 

K bodu 10 – Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva 

v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  

Obecná rada navrhla, aby podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do 

orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach 

malo tak ako doteraz 9 poslancov, ktorí budú zvolení v 2 volebných obvodoch, a to vo 

volebnom obvode číslo 1 – Ludanice, ktorý zahŕňa ulice 1. mája, Cintorínska, Družstevná, 

Nádražná, Pivovarská, SNP, Topoľčianska, 9.mája, Štúrova, Slobody, kpt. Nálepku, 
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Hviezdoslavova, Trojičné námestie bude zvolených 7 poslancov. Vo volebnom obvode číslo 2 

– Mýtna Nová Ves, ktorý  tvorí miestna časť obce Mýtna Nová Ves budú zvolení 2 poslanci. 

Obecné zastupiteľstvo podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach 

bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v 2 volebných obvodoch, a to:  

a) vo volebnom obvode číslo 1 – Ludanice, ktorý zahŕňa ulice 1. mája, 

Cintorínska, Družstevná, Nádražná, Pivovarská, SNP, Topoľčianska, 9.mája, 

Štúrova, Slobody, kpt. Nálepku, Hviezdoslavova, Trojičné námestie bude 

zvolených 7 poslancov. 

b) vo volebnom obvode číslo 2 – Mýtna Nová Ves, ktorý  tvorí miestna časť obce 

Mýtna Nová Ves budú zvolení 2 poslanci. 

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

 

K bodu 11 – Návrh plánu tried, oddelení ŠKD, materskej školy a vyučovanie 

náboženstva a etickej výchovy na šk. rok 2014/2015 

Návrh plánu tried je súčasťou materiálu – príloha č. 13. V školskom roku 2014/2015 

budú na prvom stupni 1. – 4. 2 prvácke triedy, 1 druhácka trieda, 2 tretiacke triedy a 1 

štvrtácka trieda. Na druhom stupni 5. – 9. bude v každom ročníku po jednej triede. Spolu by 

malo základnú školu v šk. roku 2014/2015 navštevovať 223 žiakov. Sú plánované 2 oddelenia 

ŠKD. Počet detí v MŠ v triede pre staršie deti od 4 – 6 rokov by mal byť 20 a v triede pre 

mladšie deti od 3 – 4 rokov 25. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán tried, oddelení ŠKD, materskej školy 

a vyučovania náboženstva a etickej výchovy na šk. rok 2014/2015. 

 

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

 

K bodu 12 - Prevod pozemku parcela registra „C“ č. 319/4  ostatné plochy vo výmere 25 

m2 katastrálne územie Ludanice podľa § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Starostka informovala poslancov, že na predchádzajúcom zasadnutí obecné 

zastupiteľstvo dňa 14.05.2014 schválilo zámer obce predať pozemok parcela registra „C“            

č. 319/4 ostatné plochy vo výmere 25 m2 katastrálne územie Ludanice ako prípad hodný 

osobitného zreteľa pre Ing. Naďu Strakovú, Átriová 13, Trnava a Mgr. Juraja Straku, 

Bulíková 15, Bratislava. Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 

Ludanice. Teraz ide už o schválenie samotného prevodu uvedeného pozemku. Poslanci 

k prevodu pozemku nemali žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod 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 / celková kúpna cena 250,00 EUR/        

 

žiadateľom  Ing. Naďa Straková  r. Gajdošová,  nar. 23.03.1982, trvale bytom Átriová 

13, 917 00 Trnava a manžel Mgr. Juraj Straka r. Straka, nar. 08.01.1981, trvale bytom 

Bulíkova 15, 851 04 Bratislava. 
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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  prevod 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  odpredaji pozemku parcela CKN č. 319/4 bolo odsúhlasené 9  

poslancami OZ z celkového počtu  všetkých 9 poslancov OZ, 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 bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce Ludanice a súčasne na internetovej stránke obce Ludanice 

www.obecludanice.sk  nepretržite od 15.05.2014 aj v dobe  odsúhlasenia prevodu vlastníctva 

Obecným zastupiteľstvom v Ludaniciach dňa 06.08.2014.   

 

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

 

K bodu 13 - Prevod pozemku parcela registra „C“ č. 79/6 zastavaná plocha o výmere 

911 m2 katastrálne územie Mýtna Nová Ves za účelom stavby chodníka pri ceste I/64 

v obci Ludanice časť Mýtna Nová Ves 

Starostka informovala poslancov, že sa jedná o pozemok pod chodník pri ceste I/64 

v Mýtnej Novej Vsi. Slovenský pozemkový fond vyžaduje súhlas obecného zastupiteľstva na 

prevod tohto pozemku. Poslanci nemali k prevodu žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s bezodplatným prevodom uvedeného pozemku 

o výmere 911 m2 od prevodcu SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 

Bratislava na nadobúdateľa Obec Ludanice, SNP 448/69,  956 11 Ludanice za účelom 

realizácie stavby Chodník pri ceste I/64 v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves: 

 

v obci Ludanice, katastrálne územie Mýtna Nová Ves novovytvorená parcela 79/6 registra 

„C“ – zastavaná plocha o výmere 911 m2 podľa geometrického plánu číslo 41680391-

037/2014 overeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany dňa 11.04.2014 pod 

číslom 223/2014. 

 

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

 

K bodu 14 –  Záznam z kontroly nárastu pohľadávok, ktoré boli vykázané k 31.12.2013 

z dôvodu neuhradenia poplatkov za TKO ako i neuhradenia daní z nehnuteľností za rok 

2013  

Záznam z kontroly je súčasťou materiálu – príloha č. 16. 

Hlavný kontrolór obce Ing. Ernest Barát v závere Záznamu konštatuje, že vykonanou 

kontrolou bolo preukázané, že obec vedie komplexnú evidenciu všetkých daňovníkov, voči 

ktorým boli vyrubené dane z nehnuteľností za rok 2013 a tiež poplatky za TKO za rok 2013 

a roky 2005 – 2012. Obec postupovala pri vymáhaní daňových pohľadávok v zmysle 

http://www.obecludanice.sk/
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príslušných ustanovení Zákona č. 563/2009 Z. z. a uplatnila svoje právo vymáhať daňové 

pohľadávky exekučným konaním potom, ako konkrétni dlžníci svoje záväzky neuhradili aj 

napriek prevzatiu daňových exekučných výziev. Avšak obec nebude môcť vymôcť všetky 

pohľadávky, nakoľko medzi daňovníkmi sú niektorí neplatiči, ktorí úhradu nedokážu 

vykonať, nakoľko buď už nežijú alebo v prípade zrážky dlžnej čiastky z dôchodku by im 

zostalo menej prostriedkov ako je výška životného minima (osoba v hmotnej núdzi). Obec 

nebude v tomto roku vymáhať pohľadávky v malých čiastkach (0,37 €), ako aj pohľadávky 

voči daňovníkom, ktorí nie sú registrovaní v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, 

pretože  obec by mala väčšie náklady pri ich vymáhaní (úhrada poplatkov exekútorovi), než je 

hodnota pohľadávky. Nevymožiteľné pohľadávky budú po uplynutí zákonnej lehoty (6 rokov)  

navrhnuté na odpis z účtovného stavu. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo Záznam z kontroly nárastu pohľadávok, ktoré boli 

vykázané k 31.12.2013 z dôvodu neuhradenia poplatkov za TKO ako i neuhradenia daní 

z nehnuteľností za rok 2013 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 15 – Informácia o výsledku kontroly na mieste projekt „Rekonštrukcia 

obecného rozhlasu Ludanice a Mýtna Nová Ves“  

Zápis o prerokovaní výsledku kontroly na mieste je súčasťou materiálu – príloha č. 17. 

Kontrola bola vykonaná dňa 01.07.2014. Počas kontroly na mieste neboli zistené žiadne 

nedostatky. Poslanci nemali k výsledku kontroly žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o výsledku kontroly na mieste projekt 

„Rekonštrukcia obecného rozhlasu Ludanice a Mýtna Nová Ves“ na vedomie. 

 

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

 

K bodu 16 - Rôzne 

 

a) Informácia o stave prác na projekte stavby 3 x 10 bytových jednotiek 

v Ludaniciach  

Starostka informovala poslancov, že firma Kupex, s.r.o. už podala žiadosť o vydanie 

územného rozhodnutia. Poslanci mali možnosť si pozrieť na zasadnutí dokumentáciu 

k územnému rozhodnutiu, ktorá je súčasťou materiálu – príloha č. 18. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o stave prác na projekte stavby 3x10 bytových 

jednotiek v Ludaniciach na vedomie. 

 

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

 

b) Informácia o stave realizácie projektov obce Ludanice  

Starostka informovala poslancov o ukončení prác na projektoch Detské ihrisko 

Ludanice, Detské ihrisko Mýtna Nová Ves, Športové ihrisko Ludanice a Verejné priestranstvo 

Ludanice. Začalo sa s realizáciou prác na projektoch Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade 

Ludanice a Tržnica Ludanice. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o ukončení prác na projektoch 

Športové ihrisko Ludanice, Detské ihrisko Ludanice a Detské ihrisko Mýtna Nová Ves, 

Verejné priestranstvo Ludanice  a informáciu o prebiehajúcej realizácii prác na projektoch 

Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade Ludanice a Tržnica Ludanice 

 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0 
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K bodu 17– Diskusia 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

K bodu 18 – Záver 

Starostka na záver zasadnutia poďakovala poslancov a ostatným prítomným 

a zasadnutie ukončila 

 

 

 

Overovatelia:  

 

 

Dezider Krajčovič 

 

 

Mgr. Zuzana Marková                               Mgr. Ľubica Petráková

                                            starostka obce 

 

 

Zapísala: Mgr. Zdenka Bisáková  

V Ludaniciach, dňa 18.08.2014 


