
 1 

OBEC LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 LUDANICE 

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

 

Zápisnica 

zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 19.08.2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, / príloha č. 2 / 

 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  

Ing. Ernest Barát – hlavný kontrolór obce 

Mgr. Vladimír Káčer – riaditeľ ZŠsMŠ Ludanice 

 

Prítomní poslanci: 

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

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

 

Neprítomný: Roland Mikát 

 

Zapisovateľka:    Ing. Božena Vargová             

 

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. Starostka určila overovateľov zápisnice: Bc. Bohumír Donoval, Silvester 

Bilik. 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. Ing. Eva Pešková 

3. Martin Zelenák. 

 

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

 

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

 

1. Otvorenie  

2.   Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 5. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva 

3.   Výročná správa obce Ludanice za rok 2014 

4.   Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok 2014 

5.   Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou obce Ludanice k 31.12.2014 

6.   Správa nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2014 

7. Prehľad čerpania rozpočtu obce k 30.06.2015 
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8. Schválenie podielu na majetku Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný 

zber a nakladanie s odpadmi, Výčapy – Opatovce 204 

9. Predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajňou mäsiarstva v 

Ludaniciach 

10. Rôzne  

11. Diskusia 

12. Schválenie návrhu uznesenia  

13. Záver 

Starostka dala návrh na doplnenie programu rokovania: v bode 10 Rôzne predkladá Ing. E. 

Barát – hlavný kontrolór záznam z kontroly stavu pohľadávok a záväzkov, ktoré boli 

vykázané k 31.12.2014 z dôvodu ich neuhradenia dlžníkmi. 

 

Schválenie programu zasadnutia bolo vykonané hlasovaním: za – 8, proti – 0, zdržali 

sa – 0  

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 5. 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 5.    

  riadnom  zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 17.06.2015 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 3 – Výročná správa obce Ludanice za rok 2014 

Výročná správa je súčasťou materiálu – príloha č.4 . 

Poslanci nemali k Výročnej správe obce Ludanice za rok 2014 žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo Výročnú správu obce Ludanice za rok 2014 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 4 – Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok 

2014. 

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke je súčasťou materiálu – príloha č.5 . 

Pani Eva Ivanová informovala poslancov, že konsolidovanou účtovnou jednotkou 

obce Ludanice je ňou zriadená rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou. 

Obec Ludanice ako konsolidujúca účtovná jednotka a ňou konsolidovaná účtovná jednotka 

tvoria celok, ktorým obec zabezpečuje výkon samosprávnych činností, ale aj činností v rámci 

prenesených kompetencií štátu na obec v zmysle platných právnych predpisov. Základným 

účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku, jeho majetku a záväzkoch, 

nákladoch a výnosoch tak, aby účtovné jednotky do nich zahrnuté boli jednou ekonomickou 

jednotkou.  

 

Poslanci nemali k Výročnej správe ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014 žiadne 

pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke obce 

Ludanice za rok 2014 na vedomie. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0  
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K bodu 5 – Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou obce Ludanice k 31.12.2014 

Správa nezávislého audítora je súčasťou materiálu – príloha č. 6. 

Poslanci nemali k Správe audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

obce Ludanice k 31.12.2014 žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu nezávislého audítora o overení súladu 

výročnej správy s účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2014 s výrokom: „účtovné 

informácie vo výročnej správe obce Ludanice poskytujú vo všetkých významných súvislostiach 

pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2014 a sú v súlade so zákonom 

o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“.  

 

 

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

 

K bodu 6 -  Správa nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej 

správy s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2014 

Správy nezávislého audítora sú súčasťou materiálu – prílohy č. 7 a č. 8 

Poslanci nemali k Správe nezávislého audítora o výsledku auditu ku konsolidovanej účtovnej 

závierke obce Ludanice k 31.12.2014 a tiež k Správe nezávislého audítora o overení súladu 

konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice 

k 31.12.2014 žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

1. správu nezávislého audítora o výsledku auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2014 s výrokom: „konsolidovaná účtovná 

závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila 

materská spoločnosť Obec Ludanice vyjadruje verne vo všetkých významných 

súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za 

rok, ktorý sa skončil k 31.12.2014 je v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z .z. 

v platnom znení.“ 

 

2. správu nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2014 s výrokom: 

„účtovné informácie v konsolidovanej výročnej správe obce Ludanice poskytujú vo 

všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o konsolidovanej účtovnej 

závierke k 31.12.2014 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení 

neskorších predpisov.“ 

 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 1 / Mgr. Marková nebola v čase 

hlasovania prítomná /   

 

K bodu 7 – Prehľad čerpania rozpočtu obce k 30.06.2015 

Prehľad čerpania rozpočtu je súčasťou materiálu – príloha č. 9 

Poslanci nemali k čerpaniu rozpočtu žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice 

k 30.06.2015. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0   
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K bodu 8 -  Schválenie podielu na majetku Ponitrianskeho združenia obcí pre 

separovaný zber a nakladanie s odpadmi, Výčapy – Opatovce 204 

E-mail zo 17.7.2015 od Róberta Bakytu, výkonného riaditeľa Ponitrianskeho združenia obcí 

pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi  je súčasťou materiálu – príloha č. 10. 

 

Mgr. Petráková – zmluva so združením nie je podpísaná, je potrebné aby obecné 

zastupiteľstvo schválilo podiel na majetku združenia vo výške 6,59 Eur/obyvateľa.  

Bc. Donoval – to , čo chceme dosiahnuť , by sme dosiahli aj bez spoluúčasti. 

Mgr. Petráková – bez spoluúčasti by nám nedali kontajnery, funguje to v okolitých obciach, 

potrebujeme sa s odpadmi dostať ďalej. 

Bc. Donoval – ak sa staneme členmi, budeme v budúcnosti ručiť aj za splácanie úverov 

združenia, výpovedná doba je až 12 mesiacov. 

Mgr. Petráková – obce odchádzajú a združenie im vracia podiel na majetku, my sme pre nich 

výhodný, lebo susedíme s ich členmi, 6,59 Eur na obyvateľa je jednorázová spoluúčasť. 

Ing. Barát – jednorázovou spoluúčasťou si zaplatíme účasť. 

Mgr. Petráková – navýšenie poplatku za komunálny odpad bude veľké, no vo VZN môže byť 

poplatok u tých, čo budú separovať, nižší. 

Bc. Donoval – sú veľké náklady na „staničný „ zber. 

Mgr. Petráková – budú brať aj zo staničného zberu, no nie všetko. 

Ing. Barát – je tu voči združeniu alternatíva ? 

Mgr. Petráková – nie je. 

p. Gerhátová – budú riešiť aj skládku v Mýtnej Novej Vsi 

Mgr. Petráková – nebudú, skládka v Mýtnej Novej Vsi sa pravidelne upratuje a budeme ju 

musieť úplne zlikvidovať. Zberný dvor je v Ludaniciach a tam sa budú musieť voziť všetky 

odpady aj z Mýtnej Novej Vsi. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo podiel na majetku Ponitrianskeho združenia obcí pre 

separovaný zber a nakladanie s odpadmi, Výčapy – Opatovce 204 vo výške 6,59 Eura na 

občana. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 1 / Bc. Donoval /   

 

 

K bodu 9 - Predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajňou mäsiarstva v 

Ludaniciach 

Žiadosť p. Miloša Lukačoviča je súčasťou materiálu – príloha č. 11. 

Poslanci nemali k žiadosti žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku o výmere 60 m2  v katastrálnom území 

Ludanice  / vytvorený v súčasnosti  z časti parciel CKN 264/3 – výmera 5101 m2 a 272/1 – 

výmera 3911 m2 /za účelom ďalšieho prevádzkovania predajne „ Mäso – údeniny „nájomcovi      

ML Miloš Lukačovič, Piešťanská 692/626, 956 07 Veľké Ripňany, IČO         47852321 za 

nájomné vo výške 1,50 Eur/m2/kalendárny rok / t.j. 90,00 Eur/kalendárny rok / na obdobie 

od 1.1.2016 do 31.12.2025. 

 

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

 

K bodu 10 – Rôzne 
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a) záznam z kontroly stavu pohľadávok a záväzkov, ktoré boli vykázané 

k 31.12.2014   z dôvodu ich neuhradenia dlžníkmi 

Záznam z kontroly je súčasťou materiálu – príloha č. 12 

Poslanci nemali k záznamu z kontroly pohľadávok žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie záznam z kontroly stavu pohľadávok a záväzkov, 

ktoré boli vykázané k 31.12.2014  z dôvodu ich neuhradenia dlžníkmi 

 

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

 

 

b / žiadosť Ing. Lóranta Linkescha, bytom Topoľčany, Tulipánová 15 o úpravu 

výšky nájomného za nebytové priestory pre účel prevádzkovania stomatologickej 

ambulancie 

Žiadosť Ing. Lóranta Linkescha je súčasťou materiálu – príloha č. 13. 

Poslanci nemali k žiadosti žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo 

1. s ukončením nájomnej zmluvy č. 1/2014 s MUDr. Evou Linkeschovou 

k 31.8.2015 z dôvodu úmrtia nájomcu,  

                  

2. s uzatvorením novej nájomnej zmluvy od 1.9.2015 s  Ing. Lórantom 

Linkeschom s nájmom vo výške 816,41 Eur/kalendárny rok / zodpovedá nájmu 

za prevádzkové priestory / a to do 31.3.2016. 

 

 

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

 

 

c/ Správa Mgr. Vladimíra Káčera, riaditeľa ZŠsMŠ Ludanice, k medializácii brannej 

výchovy na ZŠsMŠ Ludanice 

 

Mgr. Petráková – na základe medializácie branného cvičenia som pozvala na dnešné 

rokovanie pána riaditeľa Mgr. Káčera, aby poslancom vysvetlil celú situáciu a mali možnosť 

spýtať sa, čo ich zaujíma, aby nedošlo k zbytočným nedorozumeniam. 

Mgr. Káčer  

- mrzí ma ta medializácia 

- oslovil nás 1 člen „ Slovenských brancov „ pred naším branným cvičením, že by nám 

pomohli s praktickými ukážkami, keď prišiel do školy, bol som na výlete, p. 

zástupkyni predložili koncept, koncept som telefonicky odsúhlasil, nevidel som tam 

nič zlé, s p. zástupkyňou sa dohodli aj na ukážke zásahu 

- ich prezentáciu skontrolovali 3 učitelia, odovzdal som ju aj na políciu 

- v článku v časopise N boli uvedené informácie, čo som nikdy nepovedal / napríklad, 

že jeden z nich bol žiakom našej školy / 

Mgr. Marková – najviac času venovali zdravotníckej príprave 

Ing. Pešková – verím, že ste to myslel len dobre 

Bc. Donoval – v budúcnosti musíte byť ešte viac obozretný 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu riaditeľa ZŠsMŠ Ludanice Mgr. 

Vladimíra Káčera k výsledkom medializácie v TV a iných médiách k vykonaniu brannej 

výchovy na ZŠsMŠ.  
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Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0   

d/ Informácia o prebiehajúcich projektoch 

Mgr. Petráková 

- obnova verejného osvetlenia v obci Ludanice – je podaná žiadosť o NFP, prebieha 

výber na dodávateľa stavby, 

- chodník Mýtna Nová Ves – zmluva so SPF je na katastri podaná na zavkladovanie, je 

podaná žiadosť o stavebné povolenie, 

- je podaná nová žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu starej MŠ 

- je podaná žiadosť o dotáciu na ohradu cintorína Ludanice, 

- robí sa chodník na ulici Slobody, 

- predpokladá sa oprava chodníka vedľa hlavnej cesty v Ludaniciach vyasfaltovaním 

 

 

 

K bode 11 – Diskusia 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

 

K bodu 12 - Schválenie návrhu uznesenia  

     Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

 

 

K bodu 13 - Záver 

Starostka obce na záver zasadnutia poďakovala poslancom a zasadnutie ukončila. 

 

 

 

                                                                                            Mgr. Ľubica Petráková  

                         starostka obce 

Overovatelia: 

 

 

Bc. Bohumír Donoval 

 

 

 

p. Silvester Bilik 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Božena Vargová  

V Ludaniciach, dňa  20.08.2015 
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