Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo
dňa 22.10.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, príloha č. 2
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce
Prítomní poslanci:
Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce, Vladimír Čerňan (k zasadnutiu sa pripojil po 20.
minútach), Bc. Lucia Deviatková, Bc. Bohumír Donoval, Dezider Krajčovič, Ing. Milan
Lukáč, Mgr. Zuzana Marková, Ing. Eva Pešková, Ing. Andrej Valent.
Pozvaní:
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy.
Zapisovateľka:
Ing. Mária Štaffenová
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. P. Vladimír Čerňan sa k zasadnutiu pripojil neskôr (asi po
20. minútach od otvorenia zasadnutia). Starostka určila overovateľov zápisnice: Bc. Ivan Žák,
Ing. Milan Lukáč. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali pripomienky
k vyhotovenej zápisnici.
Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení:
Návrhová komisia:
1. Bc. Ivan Žák
2. Bc. Lucia Deviatková
3. Mgr. Zuzana Marková.
Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0.
Obecné zastupiteľstvo sa riadilo programom uvedeným na pozvánke, príloha č. 1:
Schválenie programu zasadnutia: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0.
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 21. riadnom zasadnutí
Záznam z kontroly čerpania kapitálových výdavkov za I. polrok 2014
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok 2014 a I.
štvrťrok 2015
5. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2015

6. Výsledok prokurátorskej previerky, návrh na zrušenie VZN č. 7/2007 o umiestňovaní
reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Obce Ludanice zo dňa
26.10.2007
7. Rôzne
a) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956 11 Ludanice za školský rok
2013/2014
b) oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu OFK Metacolor Ludanice podané Mgr.
Mariánom Kapustom, Ludanice, Topoľčianska 158/31
c) informácia o plnomocenstve predloženom zamestnancami Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 21. riadnom
zasadnutí , príloha č. 3
Kontrola plnenia uznesení je súčasťou materiálu. Poslanci nemali ku kontrole plnenia
uznesení žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 21.
riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.08.2014 na vedomie.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 3 - Záznam z kontroly čerpania kapitálových výdavkov za I. polrok 2014,
príloha č. 4
Záznam predkladal hlavný kontrolór Ing. Ernest Barát. Konštatoval, že kontrola bola
zameraná na overenie čerpania kapitálových výdavkov, či boli kryté kapitálovými príjmami
k I. polroku 2014 a tiež či kapitálové výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom obce na
rok 2014. V jednotlivých bodoch sú v zázname uvedené položky kapitálových výdavkov,
ktoré boli čerpané z nenávratných finančných prostriedkov (NFP) a ktoré boli čerpané
z rozpočtu obce. 20,5 % z celkových kapitálových výdavkov (31 715 €) pokryla obec
z kapitálových príjmov, ktoré dostala od poskytovateľa NFP.
Na základe zmlúv
s poskytovateľmi NFP, by mala obec dostať do konca roka 2014 ako kapitálové príjmy
finančné prostriedky v sume 101 745 €. Obec z bežného účtu uhradila v I. polroku 2014
kapitálové výdavky na 4 projekty v sume 34 524 €. Z vlastného rozpočtu obec uhradí
formou spoluúčasti sumu 17 920,53 € na 4 projekty. Kapitálové výdavky za I. polrok 2014
nebolo potrebné pokryť cudzími zdrojmi-úverom, ale bolo ich možné pokryť z rozpočtu
obce, nakoľko obec mala tieto prostriedky ako prebytok hospodárenia z minulých rokov. Do
rozpočtu obce budú vrátené na základe zmluvy tiež finančné prostriedky od poskytovateľov
NFP.
Obecné zastupiteľstvo vzalo záznam z kontroly čerpania kapitálových výdavkov za I.
polrok 2014 na vedomie .
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 4 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV.
štvrťrok 2014 a I. štvrťrok 2015, príloha č. 5
Návrh je súčasťou materiálu.

Plán kontrolnej činnosti bol vyvesený na úradnej tabuli obce v zákonnej lehote. Poslanci
nepredložili žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
IV. štvrťrok 2014 a I. štvrťrok 2015.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 0
K bodu 5 - Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2015,
príloha č. 6
Žiadosti sú súčasťou materiálu.
Žiadosť o poskytnutie dotácie si podali nasledovné organizácie pôsobiace na území obce:
Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves 1.200 €, Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO Ludanice 664 €, občianske združenie Slovenský orol Ludanice 1.000 €, OFK Metacolor
Ludanice 18.000 €, Poľovnícke združenie Ponitran Ludanice vo výške 1.600 € a
Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludanice 5.000 € , Dobrovoľný hasičský zbor Ludanice vo
výške 1.200 €.
Obecná rada navrhla tieto sumy: poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna
Nová Ves vo výške 1.000 €, pre Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo výške
664 €, pre občianske združenie Slovenský orol Ludanice vo výške 1.000 €, pre OFK
Metacolor Ludanice vo výške 14.000 €, pre Poľovnícke združenie Ponitran Ludanice vo
výške 1.000 €, pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Ludanice vo výške 5.000 € na rozvoj
duchovných a kultúrnych hodnôt, pre Dobrovoľný hasičský zbor Ludanice vo výške 400 €.
Obecné zastupiteľstvo návrh členov obecnej rady prijalo a uvedené výšky dotácie pre
jednotlivé subjekty schválilo.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 2 (Bc. Lucia Deviatková, Ing.
Milan Lukáč)
K bodu 6 - Výsledok prokurátorskej previerky, návrh na zrušenie VZN č. 3/2007 o
umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Obce
Ludanice zo dňa 26.10.2007, príloha č. 7- protest prokurátora
Starostka obce – dnes bol obci doručený protest prokurátora proti všeobecne záväznému
nariadeniu týkajúcemu sa umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení
na území obce. Povoľovanie takýchto zariadení je preneseným výkonom štátnej správy.
Stavebným úradom je obec a vykonáva tento prenesený výkon štátnej správy. Stavebný
zákon nesplnomocnil obec na prijatie takéhoto VZN, obec prijala VZN nad rámec svojej
právomoci. Umiestňovanie, povoľovanie a prevádzkovanie reklamných, informačných
a propagačných zariadení je agenda stavebných vecí upravená v stavebnom zákone ako
prenesený výkon štátnej správy a obec vykonáva pôsobnosť stavebného úradu. Na základe
uvedeného na VZN prokurátorka podala protest. Ak OZ vyhovie protestu, tým zruší VZN.
Ing. Andrej Valent – ide o duplicitu?
Starostka obce – v stavebnom zákone je to ošetrené a obec už nemá prijať takéto VZN.
Obecné zastupiteľstvo vzalo uvedené na vedomie, vyhovelo protestu prokurátora a VZN č.
3/2007 o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Obce
Ludanice zrušilo.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1 ( Bc. Bohumír Donoval)
K bodu 7 - Rôzne

a) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956 11 Ludanice za školský
rok 2013/2014, príloha č. 8
Správa je súčasťou materiálu.
Riaditeľ ZŠ s MŠ v Ludaniciach Mgr. Vladimír Káčer oboznámil poslancov s obsahom
Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti. Konštatoval, že počet žiakov školy bol 218,
v súčasnosti je 226, MŠ má 43 detí. Žiaci boli úspešní pri prijímacích skúškach na stredné
školy, prijatí boli všetci. Monitor deviatakov dopadol dobre-slovenský jazyk úspešnosť 73,4
%, matematika úspešnosť 54,3 %, tretie miesto v rámci 22 škôl okresu. Počet učiteľov 16,
asistent učiteľa 0, vychovávatelia 2. Ďalej uviedol aktivity a prezentácie školy na verejnosti.
Škola je zapojená do šiestich projektov. Škola má dobré materiálno technické podmienky.
Finančné zabezpečenie: dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci prenesených kompetencií 308.583 €, dotácie z rozpočtu obce, originálne kompetencie-104.045 €. Finančné prostriedky
za vzdelávacie poukazy-7.546 € využité na materiál a služby.
Bc. Bohumír Donoval – dochádzka žiakov deviatakov, veľa zameškaných hodín.
Mgr. Vladimír Káčer - deviataci majú možnosť sa zúčastniť tzv. otvorených dní na
stredných školách pred prijatím na strednú školu, zneužívajú to, už je to ošetrené v školskom
poriadku. Ináč záškoláctvo na škole nebolo.
Ing. Eva Pešková - v časti strategické ciele, čo znamená prebudovať tradičnú školu na
modernú.
Mgr. Vladimír Káčer – uplatniť nové metódy práce tzv. švédska, americká forma, odbúrať
memorovanie, napr. prváci nepoužívajú tradičnú tabuľu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956 11
Ludanice za školský rok 2013/2014.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
b) oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu OFK Metacolor Ludanice podané Mgr.
Mariánom Kapustom, Ludanice, Topoľčianska 158/31, príloha č. 9
starostka obce – prečítala oznámenie. Je súčasťou materiálu.
Poslanci oznámenie vzali na vedomie.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
c) informácia o plnomocenstve predloženom zamestnancami Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra, príloha č. 10
Informovala starostka obce - plnomocenstvo doniesli dvaja pracovníci Zsl. vodárenskej
spoločnosti s tým, že aj iní starostovia ho podpísali. Výrok plnomocenstva: „ aby
splnomocnenec Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. konal za a v mene, podpisoval za a v mene
alebo robil za a v mene splnomocniteľa (obec) akékoľvek a všetky právne alebo akékoľvek
úkony týkajúce sa alebo súvisiace s vykonávaním úkonov a činností v zmysle zákona č.
250/2012 Z.z. a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov SR potrebné osobitné plnomocenstvo. Splnomocniteľ potvrdzuje všetko
a čokoľvek, čo splnomocnenec právoplatne vykoná alebo zariadi.“ Nakoľko toto
plnomocenstvo sa nám zdalo ako nevieryhodné, obrátili sme sa na RVC v Nitre, ktoré
požiadalo o odborný názor právnika Mgr. Briestenského, ktorý takto zostavené
plnomocenstvo v žiadnom prípade neodporučil podpísať. Obec má so Zsl. vodárenskou
spoločnosťou podpísanú zmluvu o prevádzkovaní.

Ing. Ernest Barát – ak bude chcieť Zsl. vodárenska spoločnosť niečo riešiť, tak jedine
dodatkom k zmluve na konkrétnu vec.
Obecné zastupiteľstvo neodporučilo podpísať takéto plnomocenstvo.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 7 – Diskusia
Starostka obce – informovala o dokončených projektoch, bola vykonaná kontrola na mieste
pracovníkmi PPA Nitra v mesiaci september na projekty športového ihriska, detského
ihriska, archeologických vykopávok. Finančné prostriedky uhradené na tieto projekty.
Priestranstvo pri obecnom úrade, tržnica kolaudácia 24.10.2014. Budeme žiadať o úhradu
finančných prostriedkov od poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov. Projekty
LEADER sú v plánovacom období ukončené. K MR Svornosť sa majú pripojiť obce „ pod
horou“, ktoré nie sú v MAS. Dobudovaný náučný chodník Nitrianska Streda –Dvorany nad
Nitrou – Ludanice, končí na poľovníckej strelnici.
Dezider Krajčovič – cez Chrabriansky kanál, Bojnianku sa nedá dostať ďalej, nie sú lávky.
Bc. Bohumír Donoval – už v projekte z roku 2004 boli zahrnuté lávky.
K bodu 8 – Záver
Starostka na záver zasadnutia poďakovala prítomným poslancom a zasadnutie
ukončila.

Overovatelia:
Bc. Ivan Žák, v.r.
Ing. Milan Lukáč, v.r.
Zapísala: Ing. Mária Štaffenová
V Ludaniciach, dňa 27.10.2014

Mgr. Ľubica Petráková, v.r.
starostka obce

