
Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 03.12.2014 

 

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 (k zasadnutiu 

sa pripojil po 10. minútach), Bc. Bohumír Donoval, Dezider Krajčovič, Ing. Milan Lukáč, 

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

 

Pozvaní: 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce  

Ing. Božena Vargová – ekonómka 

Eva Ivanová – účtovníčka. 

 

Zapisovateľka: 

Ing. Mária Štaffenová 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Ľubica Petráková. Privítala 

prítomných poslancov. Starostka konštatovala, že je prítomných 8 poslancov, zasadnutie je 

uznášaniaschopné. P. Lucia Deviatková sa k zasadnutiu pripojila asi po 10. minútach od 

otvorenia zasadnutia. Starostka určila overovateľov zápisnice: Ing. Milan Lukáč, Ing. Eva 

Pešková. 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. Vladimír Čerňan 

3. Ing. Andrej Valent. 

 

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

 

     Starostka obce oznámila doplnenie programu o body – Stanovisko hlavného 

kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2015, Použitie rezervného fondu, Návrh na vyradenie 

majetku k 31.12.2014 a dala hlasovať o programe:  Schválenie programu zasadnutia: 

hlasovanie  za: 8, proti: 0,  zdržali sa: 0. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 22. riadnom zasadnutí  

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 

4. Návrh rozpočtu obce Ludanice na rok 2015 

5. Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.12.2014 



6. Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2014 

7. Použitie rezervného fondu k 03.12.2014 

8. Návrh VZN č. 2/2014 ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na rok 2015 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 3 /2014 o dani  

      z nehnuteľností 

10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce podľa § 18a, ods 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení 

11. Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré majú 

      trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2015 

12. Rôzne  

13. Diskusia 

14. Záver 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 22. 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 22.    

  riadnom  zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.10.2014 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 3 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015, príloha č. 4  

     Hlavný kontrolór obce Ing. Ernest Barát vo svojom stanovisku konštatuje, že celkové 

príjmy v roku 2015 klesnú oproti roku 2014 o 99033 € z dôvodu očakávaných nižších 

kapitálových príjmov. Očakávané bežné príjmy na rok 2015 poklesnú oproti roku 2014 

o 19599 €. Štátny rozpočet nebol schválený, preto reálne príjmy z podielových daní 

v návrhu rozpočtu boli o 3 tis. € nižšie a financie na prenesené kompetencie na ZŠ  na rok 

2015 o 10 tis. € viac ako v roku 2014 (zvýšenie platov učiteľov, nárast počtu žiakov). 

V nedaňových príjmoch sa očakáva taký stav ako bol v roku 2014. V kapitálových príjmoch 

bude v roku 2015 obci vyplatený NFP vo výške 30900€ za projekty tržnica, verejné 

priestranstvo obecného úradu. Dotácie bežného rozpočtu sú naplánované o 1089 € nižšie 

ako v roku 2014. Vo výdavkovej časti obec počíta s poklesom oproti výdavkom roku 2014-

42532 €, hlavne z dôvodu nižších kapitálových výdavkov v kapitolách rekreačné, športové 

služby. Bežné výdavky v roku 2015 porastu asi o 35552 €. Rozpočet tiež počíta s nižšími 

bežnými výdavkami, napr. na opatrovateľskú službu. Celkové výdavky na rok 2015 sú 

navrhnuté v sume 981955 €, celkové príjmy sú v sume 888565 €, čo je 93390€ menej oproti 

výdavkom. Rozpočet napriek tomu možno považovať za prebytkový (40133 €) z dôvodov: 

že obec počíta na úhradu výdavkov použiť financie z prebytkov minulých rokov (133523€) 

a do celkových výdavkov na rok 2015 bolo naplánovaných o 93390€ viac ako očakáva 

celkové príjmy za rok 2015.  V kapitálových výdavkoch sa predpokladá pokles oproti roku 

2014 o 96532 €. Kapitálové výdavky v roku 2015: - úhrada projektovej dokumentácie na 

chodníky v Mýtnej N.V. a Ludaniciach, úhrada stavebných prác – 78tis. €, - úhrada 

projektovej dokumentácie budovy starej MŠ – 5tis. €, - zateplenia a výmena okien 

v úradovni v M7tnej N.V. 10 tis. €, rozšírenie detských ihrísk – 5 tis. €, projektová 

dokumentácia na rekonštrukciu VO -23 tis. €, zariadenie pre ŠJ-9500 €. Finančné možnosti 

obce umožňujú pokryť tieto výdavky finančnými prostriedkami z prebytkov minulých 



rokov. Obec nebude potrebovať cudzie zdroje na pokrytie plánovaných výdavkov 

kapitálového rozpočtu ako aj bežného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet možno považovať za 

vyvážený. Pre budúcnosť v návrhu rozpočtu by sa žiadalo bližšie členenie výdavkov na 

konkrétne akcie. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra obce Ludanice k návrhu    

   rozpočtu obce Ludanice na rok 2015 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 4 - Návrh rozpočtu obce Ludanice na rok 2015, príloha č. 5 

     Návrh rozpočtu bol zverejnený v zákonnej lehote - vyvesený na úradnej tabuli obce, 

zverejnený na webovej stránke obce.  Bol prerokovaný na zasadnutí obecnej rady a finančnej 

komisie dňa 01.12.2014. 

Predkladala a informovala účtovníčka obce p. Eva Ivanová – v príjmovej časti rozpočtu 

neboli výrazné zmeny. 

Dezider Krajčoviť _ poplatky za znečistenie ovzdušia, prečo taká nízka suma (35 €), firma 

Fodora znečisťuje celé okolie, kúri drevom z výroby 

Starostka obce – poplatok vyrúbený podľa oznámenia firmy koľko paliva spáli za 

predchádzajúci rok, ťažko kontrolovateľné. 

vo výdavkovej časti -  potrebný nákup motoroých vozidiel, TICO je neustále v oprave, Kango 

je tiež poruchové, na sociálne účely sa použije Kango a pre účely obecného úradu nákup 

nového vozidla, tiež traktor je v zlom stave, dotáciu na zberný dvor sme nedostali, tu sme 

rátali  s traktorom v rámci projektu, nákup ojazdeného traktora. 

V. Čerňan – boli zohľadnené všetky požiadavky komisií? 

Ing. B. Vargová – boli, predložila žiadosti všetkých komisií, nepredkladala stavebná komisia 

B. Donoval – za 4 roky komisia zasadala, jej stanoviská neboli akceptované, 

- v rozpočte chýbajú požiadavky na protipovodňové opatrenia 

-  v sociálnej oblasti zmapovať požiadavky občanov v núdzi, nízka suma 600€ 

-  stará budova materskej školy – rozpadáva sa sklobetón , zabezpečiť, idea bola využitie  

budovy pre dôchodcov 

- kapacita MŠ stačí, nestačí, v roku 2007 bolo 41 detí, aký bude trend? 

- podrobnejšie rozčleniť kapitolu mzdy, odmeny, životné jubileá 

Starostka obce – budova  starej MŠ je zabezpečená, aj dnes sa tam robí 

- rozšírenie kapacity škôlky je požiadavka od rodičov, nárast počtu detí 

Ing. A. Valent – prečo sa bude renovovať MŠ ? v ZŠ sú 4 triedy  voľné,  

Starostka obce – tieto triedy sú využívané ako ateliéry, novo zariadené 

Ing. A. Valent – rekonštrukcia budovy úradovne v Mýtnej N. Vsi , či má zmysel zatepľovať, 

málo využívaná budova, aby sa neznehodnocovala podrezať 

D. Krajčovič – na pár akcii v roku nezatepľovať, budova neslúži na účel ako sme chceli 

Starostka obce – budovu využívať okrem volieb, stretnutia občanov ako kultúrne centrum, na 

rodinné oslavy, kary. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Ludanice na rok 2015 a  vzalo na 

vedomie rozpočet obce Ludanice na rok 2016 – 2017. 

 

Hlasovanie: za 7, proti: 1 (Bohumír Donoval),  zdržali sa: 1 (Vladimír Čerňan) 

 

K bodu 5 - Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.12.2014, príloha č. 6 –  

                   tab. č. 1, tab. č 2 

V tabuľke č. 1 je prehľad upravených príjmov a výdavkov rozpočtu 2014 a tab. č. 2 

obsahuje  rekapituláciu upraveného rozpočtu 2014 po prvej a druhej úprave.   



Predkladala a informovala účtovníčka obce p. Eva Ivanová – po rekapitulácii rozpočtu 2014  

po  2. úprave sú príjmy o 33296 € vyššie oproti 1. úprave rozpočtu a výdavky sú o 24788 € 

nižšie. Celkový prebytok hospodárenia po 2. úprave rozpočtu je 122606 €. Rozdiel medzi 

príjmami (1014020€) a výdavkami (1031817 €) činí schodok 17797 €.  

     Návrh – použiť sumu 20 tis. € z rezervného fondu na pokrytie tohto schodku s účelom 

použitia na zateplenie budovy obecného úradu. 

      Obecné zastupiteľstvo schválilo druhú zmenu  rozpočtu obce Ludanice na rok 2014    

   rozpočtovým opatrením č. 2/2014 podľa predloženého návrhu k 31.12.2014. 

 

Hlasovanie: za 7, proti: 1 (Ing. Andrej Valent),  zdržal sa: 1 (Bohumír Donoval) 

 

K bodu 6 - Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2014, príloha č. 7  

Predkladala p. Eva Ivanová, informovala, že ide o vyradenie : 

- vecí a zariadenia v kine, v knižnici v Mýtnej N. Vsi, ktorá bola zrušená, vo vyhlasovni 

v Mýtnej N. Vsi, ktorá bola tiež zrušená. Ide o majetok vyradený z dôvodu  morálneho 

opotrebenia, technickej zastaralosti, úplného znehodnotenia. 

- pracovných strojov z dôvodu nefunkčnosti 

- dopravného prostriedku – požiarneho vozidla Avia 31 z dôvodu nespôsobilosti na 

premávku a straty jeho funkčnosti. 

B. Donoval – požiarne auto je potrebné, p. Gál jazdí na staršom autobuse, dalo by sa 

sfunkčniť, môže byť v ňom umiestnená centrála, celá výbava, motor previť, novú baterku. 

Také auto je dôležité pre potreby obce.  

Starostka obce -  ponúkali sme ho požiarníkom v Mýtnej N. Vsi, nechcú ho, drahá údržba, 

poistka.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie majetku v podsúvahovej evidencii vedenej 

na účte 771, vyradenie pracovných strojov vedených na účte 022, vyradenie dopravného 

prostriedku vedeného na účte 023 k 31.12.2014. 

 

 Hlasovanie za uznesenie: za – 6, proti – 3 (Donoval, Valent, Lukáč), zdržali sa – 0 

 

K bodu 7 - Použitie rezervného fondu k 03.12.2014 
Informovala a vysvetlila  účtovníčka obce p. Eva Ivanová – viď  bod 5. 

   Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu k 03.12.2014 vo výške 20.000 

EUR na rekonštrukciu budovy obecného úradu – zateplenie.  

 

Hlasovanie: za 7, proti: 1 (Ing. Andrej Valent),  zdržali sa: 1 (Bohumír Donoval) 

 

K bodu 8 - Návrh VZN č. 2/2014 ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na rok 2015, príloha č. 8  

Predkladala p. Ing. B. Vargová, informovala, že rozpočet školy na rok 2015 bol prerokovaný 

s riaditeľom školy. Navýšenie miezd, energie sa nenavyšujú.  

     Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Ludanice č. 2/2014, 

ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského 

klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice 

na rok 2014. 

 

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

 

K bodu 9 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 3 /2014 o dani  



z nehnuteľností, príloha č. 9 

Predkladala p. Ing. B. Vargová, informovala, že je povinnosťou obce pri zmene zákona prijať 

a schváliť nové VZN. Sadzby sa nemenili,  iná klasifikácia pozemkov.  

     Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Ludanice č. 3 /2014 

o dani z nehnuteľností  a zároveň zrušilo VZN č. 4/2011. 

 

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

 

K bodu 10 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce podľa § 18a, ods 2 zákona č.   

                    369/1990 Zb. o obecnom zriadení, príloha č. 10 

Predkladala p. Ing. B. Vargová, informovala, že k 01.03.2015 končí funkčné obdobie 

hlavného kontrolóra. V zmysle § 18a zákona o obecnom zriadení deň konania voľby 

hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo najmenej 40 dní pred dňom konania voľby 

tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho 

hlavného kontrolóra.  Vyhlásenie musí obsahovať povinné náležitosti (viď príloha). 

Voľba sa uskutoční 18.02.2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

         Obecné zastupiteľstvo určuje v zmysle § 18a  ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. skrátený 

pracovný čas hlavného kontrolóra v rozsahu 20 % z ustanoveného týždenného pracovného 

času zamestnancov Obecného úradu Ludanice t.j. 7,5 hodiny týždenne, súhlasí, aby hlavný 

kontrolór v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. mohol podnikať alebo vykonávať inú 

zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, vyhlasuje  v zmysle § 18a  ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v platnom znení  a uznesenia Obecného 

zastupiteľstva v Ludaniciach č. 310/2014  zo dňa  03.12.2014   deň konania voľby hlavného 

kontrolóra Obce Ludanice   na 18. február 2015 na riadnom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Ludaniciach, ustanovuje  ďalšie podmienky vyhlásenia (vzdelanie, náležitosti 

písomnej prihlášky, podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hl. kontrolóra)  

 

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

 

K bodu 11 - Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, 

ktoré majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2015, príloha č. 11 

Starostka obce  - žiadosť sa každoročne prejednáva, ide o pomoc mladým rodinám.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré 

majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2015. 

 

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

 

K bodu 12 - Rôzne  

a) žiadosť p. Miloša Lukačoviča, bytom Veľké Ripňany, Piesťanská 692/626 

o zmenu nájomcu pozemku par. č. 272, k. ú. Ludanice – predajňa mäsa, príloha 

12 

Starostka obce  - obec má zmluvu o nájme pozemku pod predajňou mäsa s p . Krajčíkom, 

ktorý odpredal predajňu novému majiteľovi p. Milošovi Lukačovičovi. Je potrebné odsúhlasiť 

zmenu nájomcu. 

      Obecné zastupiteľstvo  súhlasí so zmenou nájomcu pozemku pod predajňou mäsiarstva 

par. č. 272 o výmere 60 m2  s ročným nájmom 66,39 € na dobu určitú od 01.01.2015 do 

31.12.2015 a vzalo na vedomie  výpoveď nájomnej zmluvy p. Miloša Krajčíka, bytom Banka 

k 31.12.2014. 

 



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

 

K bodu 13 – Diskusia 

Lucia Deviatková – ohľadne budovania chodníka v Mýtnej N. Vsi sa zaujíma p. Anna 

Hazuchová. 

Starostka obce -  proces verejného obstarávania, prihlásiť sa do súťaže, preukázať odbornú 

spôsobilosť. 

 

   K bodu 14 - Záver 

Starostka na záver zasadnutia poďakovala prítomným poslancom za prácu počas 

celého volebného obdobia rokov 2010-2014, popriala im pokojné prežitie vianočných 

sviatkov, do nového roku pevné zdravie a zasadnutie ukončila. 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Milan Lukáč                        Mgr. Ľubica Petráková  

                         starostka obce 

 

Ing. Eva Pešková 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Štaffenová  

V Ludaniciach, dňa 12.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 5 - Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.12.2014, príloha č. 6 – 

tab. č. 1, tab. č 2 

V tabuľke č. 1 je prehľad upravených príjmov a výdavkov rozpočtu 2014 a tab. č. 2 

obsahuje  rekapituláciu upraveného rozpočtu 2014 po prvej a druhej úprave.  

Predkladala a informovala účtovníčka obce p. Eva Ivanová – po rekapitulácii rozpočtu 2014  

po  2. úprave sú príjmy o 33296 € vyššie oproti 1. úprave rozpočtu a výdavky sú o 24788 € 

nižšie. Celkový prebytok hospodárenia po 2. úprave rozpočtu je 122606 €. Rozdiel medzi 

príjmami (1014020€) a výdavkami (1031817 €) činí schodok 17797 €.  

     Návrh – použiť sumu 20 tis. € z rezervného fondu na pokrytie tohto schodku s účelom 

použitia na zateplenie budovy obecného úradu 

.... pokrytie kapitálových výdavkov...... 

 


