Obec LUDANICE, SNP 448, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,
ktoré sa konalo dňa 10.12.2014
Prítomní:
Mgr. Ľubica Petráková, novozvolená starostka obce
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce.
Novozvolení poslanci:
Silvester Bilik, Mária Gerhátová, Bc. Bohumír Donoval, Mgr. Zuzana Marková, Roland
Mikát, Ing. Marek Miko, Ing. Eva Pešková, Martin Zelenák, Bc. Ivan Žák.
Hostia:
JUDr. Karol Gerhát, poslanec VÚC; Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ Základnej školy
s materskou školou; Mgr. Dušan Kajanovič, farár, Mgr. Pavol Berka, kaplán, Ing. Juraj
Štaffen, zástupca Poľnohospodárskeho družstva, Vladimír Čerňan, funkcionár OFK
Metacolor Ludanice; Milan Rybanský, predseda PZ Ponitran Ludanice; Ing. Pavol Valent,
zástupca Dobrovoľného hasičského zboru Mýtna Nová Ves, Alžbeta Sochanová,
predsedníčka Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a zároveň vedúca skupiny
Seniorské srdce; Margita Krajčovičová, predsedníčka Miestnej organizácie Zväzu telesne
a zdravotne postihnutých; Jozef Macko, predseda Slovenského orla Ludanice; Jozef
Krajčovič, vedúci dychovej hudby Ludančanka.
Poslanci predchádzajúceho volebného obdobia, občania:
prezenčná listina, príloha č. 2
K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Ľubica Petráková. Privítala hostí,
novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, poslancov bývalého obecného
zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu a prítomných občanov obce.
Zasadnutie sa riadilo nasledovným programom: pozvánka, príloha č. 1
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
3. Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy
obce
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Návrh na zostavenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba ich predsedov
9. Informácia starostky obce o poverení svojho zástupcu
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
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12. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
13. Určenie sobášiacich
14. Diskusia
15. Schválenie návrhu uznesenia
16. Záver
K bodu 2 – Určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená zamestnankyňa obce Ing. Mária Štaffenová. Za
overovateľov zápisnice boli určení: p. Silvester Bilik a p. Roland Mikát.
K bodu 3 – Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov
samosprávy obce dňa 15.11.2014
Nakoľko sa predseda miestnej volebnej komisie p. Vladimír Košecký na zasadnutie
nedostavil, prečítaním správy bola poverená Ing. Mária Štaffenová, zapisovateľka miestnej
volebnej komisie. Správa bola predsedom komisie riadne podpísaná, súčasťou správy je aj
zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb. Správa je súčasťou materiálu –
príloha č. 3.
K bodu 4 – Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a prevzatie insígnií
Pani Mgr. Zuzana Marková bola poverená prečítaním sľubu starostky obce.
Novozvolená starostka obce p. Mgr. Ľubica Petráková zložila zákonom predpísaný sľub, pod
text sľubu sa podpísala a prevzala osvedčenie o zvolení za starostku obce Ludanice a insígnie.
Text sľubu starostky obce je súčasťou materiálu – príloha č. 4.
K bodu 5 - Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub do rúk
starostky obce p. Mgr. Ľubice Petrákovej, pod text sľubu sa podpísali a od starostky obce
prevzali osvedčenia o zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. Text
sľubu poslancov obecného zastupiteľstva s podpismi je súčasťou materiálu – príloha č. 5.
K bodu 6 - Vystúpenie novozvolenej starostky obce
Novozvolená starostka sa vo svojom príhovore poďakovala všetkým občanom, ktorí sa
dňa 15.11.2014 zúčastnili na voľbách do orgánov územnej samosprávy. Osobitne poďakovala
občanom, ktorí jej prejavili dôveru, čo chápe ako záväzok v práci v rozbehnutom diele
predchádzajúceho volebného obdobia. Poďakovala odchádzajúcim poslancom za ich prácu.
Vyjadrila presvedčenie v plodnú spoluprácu s obecným zastupiteľstvom, tiež so
spoločenskými organizáciami, podnikateľmi, občanmi. Prvoradým cieľom starostky obce aj
obecného zastupiteľstva bude pracovať v prospech obce a blaha obyvateľov, čo je ťažká úloha
skĺbiť prospech obce ako celku a blaho občana ako jednotlivca. Na záver príhovoru popriala
občanom príjemné vianočné sviatky, pevné zdravie, šťastie.
K bodu 7 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov,
zasadnutie je uznášaniaschopné. Starostka dala hlasovať o návrhu programu zasadnutia.
Poslanci jednomyseľne schválili program v nasledujúcom znení:




Návrh na zostavenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba ich predsedov
Informácia starostky obce o poverení svojho zástupcu
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
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Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Určenie sobášiacich
Diskusia
Schválenie návrhu uznesenia
Záver

K bodu 8 - Návrh na zostavenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba ich predsedov
Starostka podala návrh na zostavenie mandátovej komisie v zložení:
Mandátová komisia:
Predseda:
Ing. Marek Miko
Členovia:
Mária Gerhátová
Ing. Eva Pešková.
Voľba mandátovej komisie bola vykonaná hlasovaním : za: 9 , proti: 0 , zdržali sa: 0.
Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení:
Návrhová komisia:
Predseda:
Bc. Ivan Žák
Členovia:
Bc. Bohumír Donoval
Martin Zelenák.
Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním : za: 9 , proti: 0 , zdržali sa: 0.
Starostka odovzdala slovo p. Ing. Marekovi Mikovi, predsedovi mandátovej komisie,
aby predniesol správu. Správa je súčasťou materiálu – príloha č. 6.
K bodu 9 - Informácia starostky obce o poverení svojho zástupcu
Starostka informovala poslancov, že v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poverila za svojho zástupcu na celé funkčné
obdobie p. Bc. Ivana Žáka.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o poverení poslanca obecného
zastupiteľstva Bc. Ivana Žáka funkciou zástupcu starostky obce.
Hlasovanie: za: 9 , proti: 0 , zdržali sa: 0
K bodu 10 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka predložila návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Za tohto poslanca navrhla Bc. Ivana Žáka. Poslanci s týmto
návrhom súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo poverilo za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov p. Bc. Ivana Žáka.
Hlasovanie: za: 9 , proti: 0 , zdržali sa: 0
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K bodu 11 - Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
V zmysle § 14 zákona 369/1991 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
starostka navrhla zriadiť 3-člennú obecnú radu ako iniciatívny, výkonný, kontrolný a poradný
orgán OZ. Za členov obecnej rady navrhla poslancov: p. Bc. Ivana Žáka- zástupcu starostky,
p. Silvestra Bilika a Ing. Evu Peškovú.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie 3-člennej obecnej rady a jej členov, ktorými
budú: p. Bc. Ivan Žák- zástupca starostky, p. Silvester Bilik a Ing. Eva Pešková.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 12 – Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
V zmysle § 15 zákona č. 369/1991 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
navrhla starostka zriadiť 8 komisií ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, v ktorých
budú pracovať ich predsedovia, poslanci, ale aj občania, ktorých bude obecné zastupiteľstvo
menovať na svojom 2. riadnom zasadnutí.
Starostka navrhla zriadiť nasledovné komisie:
a) Komisia finančná a správy obecného majetku
b Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
c) Komisia kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia
d) Komisia výstavby a verejných prác a územného plánovania
e) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Starostka navrhla nasledovných predsedov a členov jednotlivých komisií:
1. predsedníčku Komisie finančnej a správy obecného majetku p. Ing. Evu Peškovú
členov komisie: Ing. Mareka Miku, Rolanda Mikáta
2. predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia p. Martina
Zelenáka
člena komisie: p. Rolanda Mikáta
3. predsedníčku Komisie kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia p. Mgr.
Zuzanu Markovú
členov komisie: p. Ing. Mareka Miku, p. Máriu Gerhátovú
4. predsedu Komisie výstavby, verejných prác a územného plánovania p. Silvestra Bilika
členov komisie: p. Máriu Gerhátovú, p. Bc. Bohumíra Donovala
5. predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov p. Rolanda Mikáta
členov komisie: p. Silvestra Bilika, p. Bc. Bohumíra Donovala.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie komisií a určilo ich predsedov a členov
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 1 (Bc. B. Donoval)
K bodu 13 – Určenie sobášiacich
V zmysle zákona o rodine pri uzatváraní manželstva pred orgánom štátu sa tento obrad
vykonáva pred starostom obce alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva.
Starostka navrhla za sobášiacich p Bc. Ivana Žáka a p. Bc. Bohumíra Donovala .
Obecné zastupiteľstvo určilo za sobášiacich poslancov: p. Bc. Ivana Žáka a p. Bc.
Bohumíra Donovala.
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Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 14 – Diskusia
JUDr. Karol Gerhát, poslanec VÚC– zablahoželal novozvolenej starostke a poslancom
obecného zastupiteľstva k ich zvoleniu. Vyjadril presvedčenie, že aj nové vedenie bude
pokračovať v započatom diele predchádzajúceho volebného obdobia. Konštatoval, že je
potrebné naďalej využívať projekty EÚ, žiadať financie od ministerstiev, VÚC. Poďakoval
starostke, poslancom, občanom za ich prácu pre obce v presvedčení , že aj v nasledujúcom
volebnom období bude obec dosahovať dobré výsledky pri jej rozvoji. Na konci starého roka
poprial všetkým zdravie, šťastie a príjemné prežitie vianočných sviatkov.
K bodu 15 – Schválenie návrhu uznesenia – príloha č. 7
Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie Bc. Ivan Žák. Návrh
uznesenia bol po prečítaní jednomyseľne prijatý.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 16 - Záver
Starostka obce na záver zasadnutia poďakovala prítomným poslancom, hosťom
a občanom za účasť na zasadnutí, popriala im do nového roka veľa zdravia, šťastia
a úspechov a zasadnutie ukončila.
Overovatelia:
Mgr. Ľubica Petráková
starostka obce

Silvester Bilik
Roland Mikát
Zapísala: Ing. Mária Štaffenová
V Ludaniciach, dňa 11.12.2014
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