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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 21.01.2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, príloha č. 2 

 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce  

 

Prítomní poslanci: 

Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce, Silvester Bilik, Mária Gerhátová, Bc. Bohumír 

Donoval, Mgr. Zuzana Marková, Roland Mikát, Ing. Marek Miko, Ing. Eva Pešková, Martin 

Zelenák. 

 

Zamestnanci: 

Ing. Božena Vargová  

Eva Ivanová 

Ing. Mária Štaffenová 

Matúš Dočkalik 

 

Zapisovateľka: 

Ing. Mária Štaffenová 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných poslancov, zamestnancov. Starostka konštatovala, že je prítomných 9 poslancov, 

zasadnutie je uznášaniaschopné. Starostka určila overovateľky zápisnice: Mária Gerhátová, 

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, zástupca starostky obce 

2. Silvester Bilik 

3. Ing. Marek Miko. 

 

Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:   za: 9, proti: 0,  zdržali sa: 0. 

 

Obecné zastupiteľstvo sa riadilo programom uvedeným na pozvánke (príloha č. 1): 

 

Program: 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 1. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva 

3. Školenie poslancov ohľadne plnenia úloh civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej 

mobilizácie, krízového plánovania, núdzového plánovania na teritóriu obce Ludanice 
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4. Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice 

poskytla subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2014 

5. Zriadenie komisie, voľba členov komisií 

6. Plán práce obecnej rady a  obecného zastupiteľstva na rok 2015 

7. Návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva s účinnosťou 

od 01.01.2015 

8. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2015 na záujmové vzdelávanie detí 

s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného času v cudzích obciach 

9. Informácia o zmene štatutára, výboru a zmene názvu futbalového klubu 

10. Žiadosti o prenájom verejného priestranstva za účelom umiestnenia a prevádzky 

lunaparku v obci Ludanice počas hodov 2015 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Schválenie návrhu uznesenia  

14. Záver 

 

Schválenie programu zasadnutia: za: 9, proti: 0,  zdržali sa: 0 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 1. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, 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 1.    

  riadnom  zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2014 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 3 - Školenie poslancov ohľadne plnenia úloh civilnej ochrany obyvateľstva, 

hospodárskej mobilizácie, krízového plánovania, núdzového plánovania na teritóriu 

obce Ludanice 

     Školenie vykonal  Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce. Školenie majú poslanci 

absolvovať jeden krát ročne. Obec je subjektom civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, 

subjektom zabezpečovania bezpečnosti občanov a hospodárskej mobilizácie. Písomné 

podklady  o školení sú prílohou materiálu – príloha č. 2. 

       Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie obsah školenia. 

 

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

 

K bodu 4 - Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec 

Ludanice poskytla subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2014, príloha č. 4 

    O výsledkoch kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla subjektom 

pôsobiacim na území obce v roku 2014 informoval hlavný kontrolór Ing. Ernest Barát. 

Uviedol, že kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení VZN č. 1/2005, kde sú 

stanovené pravidlá poskytovania dotácií subjektom pôsobiacim na území obce, ich povinnosť 

vyúčtovať dotácie v čase a spôsobom podľa zmluvy medzi poskytovateľom dotácie obcou 

a prijímateľom dotácie. Záver kontroly je konštatovanie, že kontrolór nezistil vecné ani 

formálne nedostatky.  

     Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správa hlavného kontrolóra obce z kontroly 

vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla subjektom pôsobiacim na území obce 

v roku 2014. 
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Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0  

 

K bodu 5 - Zriadenie komisie, voľba členov komisií, príloha č. 5 

     Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce, že je potrebné zriadiť komisiu 

o sťažnostiach a menovať jej členov a doplniť členov komisií. Poslanci súhlasili so zriadením 

komisie o sťažnostiach, za predsedu tejto komisie bol navrhnutý poslanec p. Ing. Marek 

Miko, za členov – p. Roland Mikát a p. Mária Gerhátová. Starostka obce podala návrh na 

doplnenie komisií takto: - komisia kultúry, kultúry, školstva, športu a sociálneho 

zabezpečenia: p. Jozef Macko, p. Dušan Krajčovič, p. Alžbeta Sochanová, Mgr. Vladimír 

Káčer, p. Martin Zelenák a p. Roland Mikát sa prihlásil,  

- komisia výstavby, verejných prác a územného plánovania: Bc. Ivan Žák, - komisia na 

ochranu verejného poriadku a životného prostredia: p. Silvester Bilik, - komisia finančná 

a správy obecného majetku: Bc. Bohumír Donoval, Bc. Ivan Žák, Mgr. Zuzana Marková. 

Starostka obce konštatovala, že v komisii finančnej a správy obecného majetku je 6 členov- 

poslancov, dala na uváženie, či pri takomto počte poslancov je opodstatnené mať túto 

komisiu, problematiku tejto komisie by riešilo celé obecné zastupiteľstvo. Tento návrh nebol 

prijatý. 

     Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu o sťažnostiach a zvolilo predsedu  Ing. Mareka 

Miku, členov komisie Máriu Gerhátovú, Rolanda Mikáta, ďalej zvolilo členov komisie 

kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia: p. Jozef Macko, p. Dušan Krajčovič, p. 

Alžbeta Sochanová, Mgr. Vladimír Káčer, Martin Zelenák, Roland Mikát, člena komisie  

výstavby, verejných prác a územného plánovania: Bc. Ivan Žák, členov komisie finančnej 

a správy obecného majetku: Bc. Bohumír Donoval, Bc. Ivan Žák, Mgr. Zuzana Marková, 

člena komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia: Silvester Bilik 

 

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

 

K bodu 6 - Plán práce obecnej rady a  obecného zastupiteľstva na rok 2015, príloha č. 6 

      Plány predkladala starostka obce, uviedla, aby predsedovia komisií do nasledovného 

zasadnutia OZ predložili plány práce komisií.  

Bc. Bohumír Donoval – plán zasadnutí nie je motivačný, chýba plnenie ukazovateľov 

hlavných úloh, zámerov obce, programu starostky na volebné obdobie.  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – v programe zasadnutí sú vždy aktuálne otázky 

a problémy, nedokážem odhadnúť, kedy budeme prejednávať napr. problematiku 

pozemkových úprav. Poslanci sa môžu pýtať na rôzne problémy, nič nezatajujem o všetkých 

aktuálnych veciach informujem. 

Roland Mikát – aj mne chýbajú konkrétne veci 

Mgr. Zuzana Marková – máme komisie, nech tie navrhnú problémy, ktoré treba prerokovať. 

     Obecné zastupiteľstvo schválilo plán práce obecnej rady a  obecného zastupiteľstva na rok 

2015. Predsedovia komisií doručia obci do 18.02.2015, kedy bude zasadnutie OZ, plány práce 

komisií na rok 2015. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 1 ( Bc. Bohumír Donoval), zdržali sa – 0  

 

K bodu 7 - Návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

s účinnosťou od 01.01.2015,  príloha č. 7 

          Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce -  poslancom za zasadnutie OZ sa 

zvyšovala odmena o 5 Eur na 40 Eur, zástupcovi starostky sa  zvyšovala odmena na 200 Eur 

zo 165 Eur mesačne. 
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Roland Mikát – zástupca starostky vedie evidenciu dochádzky, alebo robí výkaz práce, za aké 

úlohy je odmeňovaný? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - zástupca starostky vedie celú agendu civilnej 

obrany, hospodárskej mobilizácie, krízového plánovania. V poslednom období sa agenda 

rozrastá o ďalšie úlohy. 

Bc. Bohumír Donoval – žiadal stanoviť kritéria na posudzovanie aktivity. Ako napríklad 

môže byť aktívny on. Jeho snaha nebola nikdy akceptovaná aj keď sa snažil pomôcť.  

Roland Mikát – poslanec má byť aktívny vo všetkých oblastiach. 

Bc. Ivan Žák – k poslancovi Bc. B. Donovalovi – vieš aké projekty pôjdu ? Tako ako budú 

vyhlásené výzvy. Ako aktívny mohol byť poslanec  za  tvojho starostovania, aj tak si rozhodol 

po svojom,  – chodník od kostola sa postavil za polovičku, peniaze sa vrátili, bol si 

sporovlivý, chodník je úzky a bude treba ho rozšíriť. Šetrilo sa toľko, že parozábrany na 

streche úradu, telocvične a školy  sa neurobili a následky musíme riešiť teraz ako na 

telocvični, kde zatekalo a parozábrany sa museli dať, čo znamenalo ďalšie dodatočné 

a zvýšené náklady, keď sa celá škrídla musela dávať dole. Takto sme šetrili!. Teraz chceš, aby 

boli komisie aktívne. Aktivita nie je chodiť po dedine  snoriť a hľadať chyby, čo sa kde 

urobilo zle. 

Bc. Bohumír Donoval – všetko posudzovali odborníci a o všetkom som sa radil s pánom 

Vnukom. 

Bc. Ivan Žák – to bol tvoj poradca - pán Vnuk nepomáhal tejto obci – on bol proti nej, jeho 

rozhodnutia nesmerovali k pomoci. 

Ing. Eva Pešková – aktivita poslancov je napríklad aj účasť na kultúrno-spoločenských 

a športových podujatiach organizovaných obcou. Je to istá reprezentácia a určitým spôsobom 

by to mala byť aj povinnosť poslancov zúčastňovať sa na takýchto akciách. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

s účinnosťou od 01.01.2015. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 1 ( Bc. Bohumír Donoval) 

 

K bodu 8 - Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2015 na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného času 

v cudzích obciach 

         Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – ide o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce na centrá voľného času na iných školách, ktoré navštevujú detí z našej obce.  

Ing. B. Vargová doplnila, že sa jedná o sumu 60,00 eur  na 1 dieťa. Dotáciu možno poskytnúť 

na základe písomnej žiadosti príslušnej školy a zmluvy o poskytnutí dotácie. Dotáciu musí jej 

prijímateľ vyúčtovať obci Ludanice v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie do 31.12.2015. 

Jedná sa max. o 4 deti ročne.  

 

     Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2015 

na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného 

času v cudzích obciach v súlade s § 6 ods. 12 písmeno d/ zákona 596/2003 Z.z. v platnom 

znení vo výške 60,00 eur  na 1 dieťa. 

 

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

 

K bodu 9 - Informácia o zmene štatutára, výboru a zmene názvu futbalového klubu 

      Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce- obec dostala na vedomie zápisnice 

z výročnej členskej schôdze OFK Metacolor Ludanice konanej 10.01.2015 a zápisnicu zo 
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zasadnutia výboru OFK Metacolor Ludanice dňa 14.01.2015. Boli zvolení noví štatutári: Mgr. 

Henrich Nemec - predseda klubu, Vladimír Čerňan –tajomník a Ing.  Milan Lukáč – 

pokladník klubu. Klub zmení názov na Obecný Futbalový Klub Ludanice. 

 

      Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie túto informáciu. 

 

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

 

K bodu 10 - Žiadosti o prenájom verejného priestranstva za účelom umiestnenia 

a prevádzky lunaparku v obci Ludanice počas hodov 2015, príloha č. 8 

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – obec zaevidovala 2 žiadosti – Ján Seidl 

a Oto Marko.  Termín hodov – 31.05.2015. 

 

     Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prenájmom verejného priestranstva za účelom 

umiestnenia a prevádzky lunaparku v obci Ludanice počas hodov 2015 pre p. Seidla . 

 

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

 

K bodu 11 - Rôzne 

a) pracovný poriadok, príloha č. 9 

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – pracovný poriadok je vnútorný predpis, 

ktorým sa upravujú náležitosti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce, ktorý vydáva 

starostka obce. Obecnému zastupiteľstvu sa dáva na vedomie.  

 

     Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie pracovný poriadok obce.  

 

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

 

K bodu 12 – Diskusia 

Starostka obce – otvorila diskusia s tým, že nakoľko je väčšina nových poslancov, tak sú 

prítomní všetci pracovníci obce a aj riaditeľ základnej školy s materskou školou, aby sa 

poslanci mohli informovať na záležitost,i ktoré ich zaujímajú a chcú sa na niečo bližšie 

informovať. 

Roland Mikát – nájom kultúrneho domu na ples „letcov“, či majú nárok  na odpustenie 

poplatku. 

Matúš Dočkalík – majú, už tretí rok a z poplatku sa im odpúšťa, tak ako aj ostatným 

záujmovým a spoločenským organizáciám v obci. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – bola nám zaslaná k podpisu zmluva so SPF na 

pozemok pod chodník v Mýtnej N. Vsi, ktorú sme podpísanú odoslali späť a bol oslovený pán 

Streďanský, aby zapracoval požadované zmeny  od dotknutých orgánov, ktoré vyplynuli 

z územného konania do stavebného projektu..   

- dnes bola vykonaná  kontrola z Poľnohospodárskej platobnej agentúry na verejné 

priestranstvo pred obecným úradom a tržnicu,  kontrola dopadla dobre, finančné prostriedky 

budú  obci zaslané  po otvorení štátnej pokladnice. 

Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – informoval o  snahe vytvoriť tzv. tretie oddelenie 

materskej školy, na poldenné dopoludňajšie vyučovanie, rodičia majú záujem, podmienka je 

min. počet detí 12, kapacita škôlky je 45 detí. Zapísaných je 36 prvákov, 5 detí z iných obcí, 2 

triedy prvákov. Som za chodník v Mýtnej N. Vsi aj kvôli bezpečnosti detí.  

Roland Mikát – nie som spokojný s priestormi terajšej materskej školy, syn stále spotený, deti 

často choré, alternatíva MŠ do starej budovy.  
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Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nikdy som nebola stotožnená s takýmto riešením 

priestorov MŠ, ale projekt bol rozbehnutý a musel sa zrealizovať tak ako bol  schválený 

a podpísaná zmluva o poskytnutí NFP. V prípade poskytnutia dotačných prostriedkov – 

rekonštrukcia pôvodnej budovy.  Z vlastných zdrojov rekonštrukciu neutiahneme. 

Bc. Bohumír Donoval – vzhľadom na limity finančných prostriedkov sa bývala budova 

škôlky nedala za tie peniaze zrekonštruovať a preto sa riešilo nadstavbou školskej jedálne. 

Bc. Ivan Žák – to je tiež jeden z vydarených projektov, vôbec si sa neradil s odborníkmi ako 

napríklad vtedajšia riaditeľka škôlky. Bol to nezmysel od začiatku dávať tam škôlku. Ďalšia 

vec, keď sa budova rekonštruovala vôbec sa neuvažovalo s tým, že treba prerobiť aj jedáleň. 

Aj keď sa to nemohlo hradiť z dotačných prostriedkov, ale mohla to robiť aspoň jedna firma 

a naraz celé. Nie my sme nemali spracovaný ani projekt a museli sme všetko zabezpečovať 

zvlášť. Aj v škôlke, podľa ktorej sa robila rekonštrukcia aj našich priestorov nás upozornili, že 

budova sa prehrieva a majú šťastie že ich kryjú stromy. 

Roland Mikát – chodenie po schodoch pre deti ale aj pre rodičov je náročné.  

Bc. Bohumír Donoval – to sú „umelé bariéry“ – veď  aj v starej škôlke museli deti chodiť do 

jedálne po schodoch. Treba skontrolovať či je dobre spravená strecha.  

Roland Mikát – áno deti chodili do jedálne, ale nechodili rodičia, taká tehotná mamička, alebo 

stará mama, keď ide teraz pre dieťa do škôlky, tak musí ísť po strmých schodoch. Za peniaze, 

ktoré sa dostali sa mala zrekonštruovať najpotrebnejšia časť v pôvodných priestoroch, ktoré 

boli aj dostatočné veľké aj presvetlené a vzdušné. Kontrolovať strechu teraz nemá zmysel, 

veď je projekt, je stavebný denník a stavebný dozor. Je predsa normálne, že pod plechovou 

strechou sa priestory budú prehrievať, nech už je izolácia akákoľvek. Jednoducho je potrebné 

škôlku vrátiť do pôvodnej budovy.  

Bc. Bohumír Donoval – takto to bolo nastavené v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

aj v komunitnom pláne, kde sa počítalo s využívaním budovy pre dôchodcov a treba urobiť 

zmenu.  

Starostka obce – samozrejme, že je potrebná starostlivosť o dôchodcov, ale za posledné 4 

roky sme umiestňovali troch ľudí do zariadení a aj z okolitých obcí nám chodia ponuky na 

voľné kapacity na umiestnenie do sociálneho zariadenia.. 

Roland Mikát - jednoducho je potrebné škôlku vrátiť do pôvodnej budovy.  

Mgr. Zuzana Marková – zaujíma ma prečo bola menená dlažba pred kostolom 

Starostka obce – nakoľko dlažba bola súčasťou projektu tak aj napriek tomu, že bola urobená 

sa musela robiť nanovo. 

Bc. Bohumír Donoval – priestranstvo a dlažbu pred nebolo treba meniť.  

Starostka obce – mám tu čestné vyhlásenie bývalého starostu obce pána Donovala, kde sa 

uvádza, že „ žiadateľ je oprávnený realizovať projekt – žiadateľovi nie sú známe žiadne 

okolnosti súvisiace s vlastníckymi a užívacími právami k predmetným nehnuteľnostiach, 

ktoré by mohli predstavovať riziko  z hľadiska realizácie projektu a udržateľnosti výsledkov 

projektu v zmysle podmienok výzvy na predkladanie žiadosti o NFP“  takže projekt sme 

museli zrealizovať tak ako bol podaný a schválený.  

Bc. Bohumír Donoval – z akého dátumu to je?  

Starostka obce – čestné vyhlásenie je z 08.04.2010 kedy už plocha bola spravená aj zaplatená. 

Ľudia sa pozastavovali nad tým, prečo sa vyberajú kocky a nanovo všetko robí, keď to raz 

bolo spravené. Lenže my sme to, hoci nezmyselne, zrealizovať museli. Žiaden dodávateľ by 

nesúhlasil s tým, aby prišiel o ušlý zisk z takého objemu peňazí.  

Bc. Bohumír Donoval – uviedol že za neho sa výberové konanie nerobilo. Nakoľko bol krátky 

čas na podanie projektu nestihlo sa to z neho odstrániť. 

Starostka obce – Zmluva o poskytnutí NFP bola schválená a podpísaná tak ako bol projekt 

podaný  a aj verejné obstarávanie sa robilo na schválený projekt. Z hľadiska udržateľnosti 

projektu sme museli postupovať tak ako sme postupovali. Faktúry za práce súhlasia 
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s projektovou dokumentáciou a so stavebným denníkom. Keďže by bolo plytvanie  a 

nezmysel vyhadzovať dobré betónové kocky,  tak sa museli ručne vyberať a ukladať na 

palety, aby sa neznehodnotili, hoci podľa projektu vybúraný materiál bol považovaný za 

odpad. Taktiež sa museli zrealizovať aj všetky výkopové a zemné práce. Kocky sú odložené 

za obecným úradom a budú sa môcť použiť na budovanie iného chodníka v obci.  

Martin Zelenák – opekačka pre detí, turistika. 

Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – uskutočniť pod hlavičkou školy, deti zaregistrovať v na 

to určenej písanke, určiť zodpovedného vedúceho. Na turistiku zložitejšie, limitovaný počet 

detí, informovaný súhlas rodiča, prebranie zodpovednosti za deti určenou osobou. 

Bc. Bohumír Donoval – čo sa robí na skládke pri železnici, či to robí obec? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce   - upratuje sa tam, robí to p. Babinec 

Mária Gerhátová – ihrisko v Mýtnej N. Vsi, v dezolátnom stave,  

- na Dolinkách, pri bývalom družstve požiadavka občanov na dopravné zrkadlo 

- na Dolinkách pri autobusovej zastávke jama. 

Silvester Bilik – poľné cesty, hlavne k „dríku“ 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – ihrisko - plocha vo vlastníctve súkromných osôb, nie 

je to majetok obce, 

- dopravné zrkadlo sa riešilo cez poslanca Ing. Andreja Valenta, dopravný inšpektorát nedal 

povolenie, 

- pri autobusovej zastávke sa terén urovná. 

- poľné cesty sa komplexne budú riešiť v rámci pozemkových úprav. 

Ing. Eva Pešková – pôda aj v Mýtnej Novej Vsi  je v prenájme družstva a obec nemôže 

zasahovať a ani určovať kadiaľ majú viesť poľné cesty, nakoľko vlastníci prenechali 

hospodárenie na svojich pozemkoch PD.  

Starostka obce – po pozemkových úpravách bude musieť mať prístup každý vlastník ku 

svojmu pozemku, potom budú vytvorené aj potrebné poľné cesty.  

 

K bodu - Záver 

Starostka obce na záver zasadnutia poďakovala poslancom, zamestnancom  

a zasadnutie ukončila. 

 

 

Overovatelia: 

 

Mária Gerhátová                        Mgr. Ľubica Petráková  

                         starostka obce 

 

Ing. Eva Pešková 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Štaffenová  

V Ludaniciach, dňa 23.01.2015 
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