Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,
ktoré sa konalo dňa 17.06.2015
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.
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 9 poslancov, zasadnutie je
uznášaniaschopné. Starostka určila overovateľov zápisnice: Ing. Marek Miko, Roland Mikát.
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. Bc. Bohumír Donoval
3. Martin Zelenák.
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:
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 4. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
3. Ponuka Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie
s odpadmi, Výčapy – Opatovce 204 na vstup do združenia
4. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ludanice na obdobie
2015-2021
5. Zaradenie obce Ludanice do územia pôsobnosti verejno–súkromného
partnerstva Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ
6. Rôzne
a) návrh plánu tried a oddelení ŠKD, materskej školy a vyučovanie
náboženstva a etickej výchovy na šk. rok 2015/2016
7. Diskusia
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8. Schválenie návrhu uznesenia
9. Záver
Schválenie programu zasadnutia bolo vykonané hlasovaním: za – 9, proti – 0, zdržali
sa – 0
K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 4. 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 4.
riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.05.2015 na vedomie.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 3 - Ponuka Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie
s odpadmi, Výčapy – Opatovce 204 na vstup do združenia, príloha č. 4
Informovala starostka obce Mgr. Ľubica Petráková – na predchádzajúcom zasadnutí OZ boli
poslanci informovaní o ponúkaných službách združenia, ponukou sa tiež zaoberala komisia
finančná a správy obecného majetku, ktorá doporučila obecnému zastupiteľstvu, aby obec
vstúpila do združenia. Ďalej starostka informovala, že ponuku na služby s nakladaním
s odpadmi zaslala obci aj spoločnosť Nehlsen-Eko, spol. s.r.o, Topoľčany (premenovaná
firma Schwarz –Eko spol. s.r.o.) s tým, že ponúka podobné služby s rozdielom, že požaduje
za prenájom nádob 4,10 € na občana za rok. Zareagovali až na našu otázku, či nebudú
rozširovať služby.
Bc. Bohumír Donoval – v roku 2006 sme nevstúpili do združenia, separujeme, máme
štartovaciu pozíciu na separovanie, 5 rokov nemôžu vytvárať zisk, po to 5-tich rokoch budú
mať voľné ruky, budú kupovať nové mechanizmy, my budeme ručiť za majetok ako
akcionári, budeme znášať náklady, prijatý nový zákon o odpadoch, neponáhľajme sa.
Mgr. Ľubica Petráková – je to združenie starostov, v združení je 70 obcí nášho kraja a každý
bude chrániť záujmy občanov. Zo združenia môžeme v prípade nevýhodnosti vystúpiť.
Musíme sa so separovaním posunúť ďalej, pretože odpady sú jedným z najväčších problémov.
Združenie má na slušnej úrovni vybudovanú technológiu, vozový park, kompostáreň,
dotrieďovaciu linku. Prinesie to vyšší stupeň separovania pre občanov aj pre firmy. Na
finančnej komisii bol prítomný zástupca združenia, ktorý celý projekt odprezentoval. Teraz je
možnosť využiť vstúpiť do združenia. Keď príjmu iného člena a naplnia kapacity, tak sa nám
už takáto možnosť nemusí naskytnúť. Systém je už odskúšaný a vidíme, že funguje aj
v okolitých obciach. Napr. Preseľany, Kamanová a starostovia sú s nimi spokojní, aj občania,
samozrejme, že nie všetci, ale určite väčšina. Firma má vo výhľade do budúcnosti
množstevný zber, ktorý už teraz realizuje pri firmách, pretože v nádobách sú zabudované čipy
na sledovanie množstva jednotlivých druhov vyseparovaného odpadu. Určite postupne dôjde
k tomu, že aj domácnosti budú platiť poplatky od množstva vyvezeného odpadu.
Roland Mikát – 3 nádoby na separáciu je plus, majú kvalitnejšiu technológiu, sú výhodnejší
Bc. Ivan Žák – za 5 rokov sa ľudia naučia separovať
Starostka dala hlasovať za uznesenie o vstupe obce do Ponitrianskeho združenia obcí pre
separovaný zber a nakladanie s odpadmi.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so vstupom obce Ludanice do Ponitrianskeho združenia
obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, Výčapy – Opatovce 204.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 1 (Bc. B. Donoval)
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K bodu 4 - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ludanice na
obdobie 2015-2021, príloha č. 5
Informovala starostka obce Mgr. Ľubica Petráková – návrh plánu bol predložený na
pripomienkovanie komisiám, obecnému zastupiteľstvu, mohli sa k tomu vyjadrovať občania,
bol riadne zverejnený. Relevantné pripomienky komisií boli predložené spracovateľovi
projektu Regionálnej rozvojovej agentúre Topoľčiansko na zapracovanie. Občania sa
nevyjadrili.
Bc. Bohumír Donoval – pre objektívnosť bol vyhodnotený nízky počet dotazníkov, neboli
zaangažovaní dôchodcovia, aby sa mohli vyjadriť k zariadeniu sociálnych služieb. Výstavba
bytov nezahrnutá, športovci – parkovisko. Nie som proti programu, mali sa vypočuť občania
v širšom kontexte.
Mgr. Ľubica Petráková - realizovať budeme to na čo získame finančné prostriedky. PHSR
pripravujeme viac ako rok. O nízkom počte dotazníkov vieme, ale nikoho nedonútime, aby
nám ich vypĺňal a tento dokument musíme mať kvôli žiadostiam o eurofondy. Môžeme ho
hocikedy otvoriť a doplniť podľa potrieb. Požiadavky zo strany komisii a poslancov, ktoré
bolo možné zahrnúť boli do plánu zapracované. V komisiách a v obecnom zastupiteľstve je
zastúpená široká škála občanov , ktorá zastupuje mladých, strednú generáciu, dôchodcov,
športovcov, školstvo....
Roland Mikát – škôlka nestačí kapacitne, má iné nedostatky, 85 percent starých ľudí chce
dožiť doma, nechcú ísť do domova dôchodcov
Obecné zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Ludanice na obdobie 2015 –2021.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 5 - Zaradenie obce Ludanice do územia pôsobnosti verejno–súkromného
partnerstva Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ
Informovala starostka obce Mgr. Ľubica Petráková – skončilo sa programovacie obdobie,
vyčerpané finančné prostriedky. Územie obce poskytnúť MAS Svornosť. Hrušovany,
Koniarovce odstupujú zo Svornosti, Preseľany ostávajú, Kovarce vstúpili. My sme boli
oslovení len Svornosťou.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie obce Ludanice do územia pôsobnosti verejno–
súkromného partnerstva Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 6 - Rôzne
a) návrh plánu tried a oddelení ŠKD, materskej školy a vyučovanie náboženstva
a etickej výchovy na šk. rok 2015/2016, príloha č. 6
Informovala starostka obce Mgr. Ľubica Petráková – v 1. ročníku sú plánované na školský
rok 2015/2016 2 triedy, 35 žiakov, 2 ročník 2 triedy, 28 žiakov, 3. ročník 1 trieda, 22 žiakov,
4. ročník 2 triedy 32 žiakov, v ročníkoch 5-9 je po 1 triede. Spolu žiakov 236. Počet oddelení
ŠKD 2, počet žiakov 45. V oddelení MŠ pre deti od 4-6 rokov 18 detí, v oddelení od 3-4
rokov 21 detí. V škôlke majú byť prijaté všetky prihlásené deti.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán tried, oddelení ŠKD, materskej školy a vyučovanie
náboženstva a etickej výchovy na školský rok 2015/2016.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 7 – Diskusia
Silvester Bilik – kosenie kanálov v Mýtnej N. Vsi, vysvetľoval som, že to nie náš majetok,
- oplotenie cintorína v Mýtnej N. Vsi, ľudia sa sťažujú, že chodia zajace,
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Roland Mikát – na čistenie kanála pri rybníku sme museli pýtať povolenie
Mgr. Ľubica Petráková – snažíme sa, aby boli pokosené kanále, kde prechádzajú ľudia, hoci
to nie je to náš majetok. Keď žiadame o pokosenie Povodie Váhu a Hydromeliorácie
odpovedia, že nemajú peniaze. Kanál pri p. Čerňanovi je hlboký, je tam nebezpečne kosiť.
Bol by obrovský problém, keby tam došlo k pracovnému úrazu, pretože naši pracovníci tam
vlastne nemajú čo robiť, keďže to nie je náš majetok.
- najprv sa vybuduje plot na cintoríne v Ludaniciach, obec podala žiadosť na ministerstvo
financií o dotáciu na vybudovanie novej ohrady, v Mýtnej N. Vsi sa vybuduje múrik a na to
kvalitné pletivo,
- chodník v Mýtnej N. Vsi – pozemky nie sú prevedené na list vlastníctva obce, správny
poplatok na vklad do katastra uhradený, nasleduje stavebné konanie
- žiadosť obce na ŽSR na opravu železničného priecestia smerom na Horné Obdokovce
Ing. Ernest Barát – zrealizovanie prác do konca roka, investícia za 15-20 tis. €, obchádzka by
mala trvať 3-4 dni, kým potrvajú práce.
K bodu 8 - Schválenie návrhu uznesenia
Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach.
K bodu 9 - Záver
Starostka obce na záver zasadnutia poďakovala poslancom a zasadnutie ukončila.
Mgr. Ľubica Petráková
starostka obce
Overovatelia:
Ing. Marek Miko
Roland Mikát
Zapísala: Ing. Mária Štaffenová
V Ludaniciach, dňa 19.06.2015
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