Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,
ktoré sa konalo dňa 18.11.2015
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: Mária Gerhátová, Martin
Zelenák. 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.
Starostka obce navrhla zmenu poradia bodov programu takto: (pozvánka - príloha č. 1):
Program:
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 6. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
3. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2016
4. Použitie rezervného fondu k 30.11.2015
5. Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 30.11.2015
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016
7. Návrh rozpočtu obce Ludanice na rok 2016
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok 2015 a I.
štvrťrok 2016
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2015 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 3/2015 o miestnych daniach dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za
predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje
11. Návrh VZN č. 4/2015, 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 2016
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 5/2015 o vylepovaní volebných
plagátov na verejných priestranstvách
13. Informácia o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 6/2015 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Ludanice
14. Správa Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956 11 Ludanice o
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 2014/2015
15. Rôzne

a) žiadosť OFK Ludanice o opravu strechy na kabínach.
b) informácia o upovedomení exekútora o trovách exekúcie vo výške 5681,03 € na
nedoplatok na poistnom z roku 1998
16. Diskusia
17. Prijaté uznesenia
18. Záver

Schválenie programu zasadnutia bolo vykonané hlasovaním:
za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 6. 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 6.
riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.08.2015 na vedomie.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 3 - Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2016, príloha
č. 4
Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – žiadosťami sa zaoberala finančná
komisia, ktorej návrhy prejednávala aj obecná rada.
Návrhy obecnej rady sú:
- OFK Ludanice vo výške 12.000 €,
- Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo výške 1000 €,
- Občianske združenie Slovenský orol Ludanice vo výške 1.090 €,
- Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludanice vo výške 5.000 €,
- Poľovnícke združenie Ponitran Ludanice vo výške 1.000 €
- Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves vo výške 1.500 €,
- Dobrovoľný hasičský zbor Ludanice vo výške 400 €
- OZ Zádvor vo výške 1500 €.
Bc. Bohumír Donoval – čo sa týka Rímskokatolíckej cirkvi, čo predstavuje rozvoj kultúrnych
a duchovných hodnôt
- OFK tento rok podržať a dať im 14 tis. €
Roland Mikát – OFK – pribudli žiaci
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – RK cirkev vyúčtováva organizovanie letného tábora
pre deti, nepatrí tu úhrada za energie – výrok audítora.

- 14 tis. € pre OFK je veľa, klesli do nižšej súťaže, obec z rozpočtu prispeje 15 tis. € na
opravu strechy kabín, v porovnaní s okolitými dedinami dávame dosť.
Starostka obce dala hlasovať za jednotlivé návrhy poskytnutia dotácií takto:
- OFK Ludanice vo výške 12.000 €
Hlasovanie za uznesenie: za – 7, proti – 1 ( Bc. B. Donoval), zdržal sa – 1 (R. Mikát)
- Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo výške 1000 €
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
- Občianske združenie Slovenský orol Ludanice vo výške 1.090 €
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
- Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludanice vo výške 5.000 €
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
- Poľovnícke združenie Ponitran Ludanice vo výške 1.000 €
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
- Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves vo výške 1.500 €
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1 (Bc. B. Donoval)
- Dobrovoľný hasičský zbor Ludanice vo výške 400 €
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1 (Bc. B. Donoval)
- OZ Zádvor vo výške 1500 €
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 tak ako
navrhla obecná rada.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 4 -Použitie rezervného fondu k 30.11.2015
Referovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce. Na základe schválenej žiadosti zo dňa 3. augusta
2015 o nenávratný finančný príspevok /NFP/ z fondov Európskeho spoločenstva a následne
Zmluvy o poskytnutí NFP č. 351/2015 – 2050 –1200 zo dňa 29.10.2015 medzi
Ministerstvom hospodárstva SR Bratislava a obcou Ludanice , ktorej predmetom
poskytnutia príspevku je projekt pod názvom „ Obnova verejného osvetlenia v obci
Ludanice“, kde celkové výdavky projektu sú vo výške 299789,14 € a musia byť ešte v roku
2015 uhradené. Z uvedeného dôvodu predkladám obecnému zastupiteľstvu Ludanice návrh
na použitie rezervného fondu vo výške 173036,00 € na obnovu verejného osvetlenia v obci
Ludanice. Rozdiel krytý bežným rozpočtom, plus kapitálovým rozpočtom. Peniaze
naakumulované z minulých období.
Bc. Bohumír Donoval – čo sa týka rekonštrukcie verejného osvetlenia, centrum obce ostáva
ako je?
Roland Mikát – aká bude úspora a aký bude finančný podiel obce
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – obnova VO sa netýka centra obce. Budú nové
svetelné body, kabeláž, vedenie vzduchom, vysúťažené cez vestník, zmluva zverejnená,
verejné obstaranie zabezpečila odborne spôsobilá osoba, dodávateľsky, do 15.12.2015 by mal

byť projekt ukončený, do 31.12.2015 musí obec uhradiť sumu 249 789,14 €. Sú však obce,
ktoré musia uhradiť preddávkovú platbu a osvetlenie nebudú mať urobené. Žiarovky sú
značky Philips, každé svietidlo bude nastavené, záručná doba je 5 rokov, návratnosť nákladov
je 10 rokov. Materiál je navozený, od zajtra začnú ťahať káble.
- úspora 40%, podiel obce 50 tis. €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu k 30.11.2015 na kapitálové
výdavky vo výške 173 036,00 EUR na účel Obnovy verejného osvetlenia v obci Ludanice
v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 5 - Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 30.11.2015, príloha č. 5
Referovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce s tým, že rozpočet sa navrhuje upraviť na
strane príjmov aj na strane výdavkov, kde sú celkové príjmy rozpočtu 1 173 112,00 Eur
a celkové výdavky rozpočtu 1 170 255,00 Eur.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2015
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c), d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov podľa prílohy : 2. úprava rozpočtu obce Ludanice k 30.11.2015.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Najprv sa hlavný kontrolór vyjadril vo svojom stanovisku k rozpočtu 2016.
K bodu 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016, , príloha č. 6
Informoval Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce: pri spracovaní stanoviska som vychádzal
z platnej legislatívy. Rozpočet je zostavený ako viacročný na 3 rozpočtové roky. Vyjadruje
finančné vzťahy obce k štátu tiež ku právnickým osobám v obci. Obsahuje zámery obce, ktoré
bude realizovať z výdavkov rozpočtu. Rozpočet je členený na bežné príjmy, bežné výdavky,
kapitálové príjmy, výdavky, finančné operácie. Štátny rozpočet na rok 2016 nie je ešte
schválený. Rozpočet obce je prebytkový.
I. plánované príjmy obce na rok 2016 – nárast celkových príjmov oproti celkovým príjmom
rozpočtovaných na rok 2015, ide o nárast 104 389€. Nárast bude spôsobený z dôvodu
očakávaných vyšších kapitálových príjmov . U daňových príjmov nárast podielových daní
o 42 600 €. Nárast očakávaných dotácií o 16 220 €. V kapitálových príjmoch obec očakáva
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na obnovu verejného osvetlenia obce. Bežné
príjmy na rok 2016 oproti roku 2015 by mali poklesnúť o 16 296 €. Obec môže počítať
k 31.12.2015 s prebytkom finančných prostriedkov v čiastke 6690€, nakoľko by mali byť
vyčerpané prostriedky z finančných operácií v čiastke 177 917 €.
- daňové príjmy - sú reálne naplánované. Podielové dane sú plánované na rok 2016 mierne
nižšie o 7 tis. € - zachovaný princíp opatrnosti. Ostatné daňové príjmy očakávame v roku
2016 vyššie o 6 673 € - vyššie poplatky za komunálny odpad.
- nedaňové príjmy – pokles, udržanie stavu roku 2015
- kapitálové príjmy – sú reálne plánované, za realizáciu projektu obnovy VO v obci Ludanice
by mal obci byť vyplatený NFP v sume 230 902 €.
- dotácie bežného rozpočtu – o 6 887 € nižšie ako v roku 2015. Plné poskytnutie dotácií
v roku 2016 nemožno očakávať , hlavne čo sa týka dotácií na aktívnu politiku
nezamestnanosti.

II. plánované výdavky obce na rok 2016 – obec počíta oproti výdavkom, ktoré mala pôvodne
plánované na rok 2015, s nárastom o cca 100 tis. € z dôvodu vyšších kapitálových výdavkov
v kapitolách - rekonštrukciu budov a chodníkov, nakladanie s odpadmi, náboženské služby.
V roku 2016 sa tiež počíta ( oproti výdavkom, ktoré budú vykázané ku 31.12.2015)
s nárastom 30 497 € bežných výdavkov, nakoľko obec by mala v roku 2016 uhrádzať vyššie
bežné výdavky na prevádzku základnej a materskej školy (+ 20 706 €), na prevádzku
a údržbu domu kultúry Ludanice ako aj na kultúrne a spoločenské podujatia ( + 16 595 €), na
činnosť verejnej správy ( + 8 350 €), na nakladanie s TKO (+ 7674 € ), na náboženské
a spoločenské služby (+ 21 450 €). Rozpočet však počíta aj s poklesom niektorých bežných
výdavkov: na verejné osvetlenie ( -12 351 €), na rozvoj obcí a verejnú zeleň (- 15 883 €). Do
rozpočtu obce na rok 2016 boli teda navrhnuté celkové výdavky 1 081 497 €, čo je síce o
10,1 % viac ako obec mala pôvodne rozpočtované na rok 2015 avšak o 7,1 % menej ako
budú vykázané celkové výdavky ku 31.12.2015. Celkové výdavky sú preto naplánované
nižšie , čo je o - 78 090 € menej, ako sú vlastné plánované príjmy v rozpočte na rok 2016.
Rozpočet na rok 2016 je zostavený ako prebytkový + 78 090 €.
- výdavky verejnej správy - návrh rozpočtu predpokladá nárast výdavkov verejnej správy
oproti výdavkom, ktoré budú vykázané ku koncu roku 2015. Ide o 8 350 €, čo je nárast 4,4
% (opravu hygienického zariadenia knižnice, odstupné a odchodné pre zamestnanca OÚ,
mzdy a odvody zamestnancov OÚ). Ostatné výdavky sú buď naplánované do výšky
očakávanej skutočnosti za rok 2015 alebo sú niektoré výdavky naplánované nižšie, ako
napríklad výdavky na stravovanie – 1 000 €.
Celkový plánovaný objem výdavkov verejnej správy zodpovedá možnostiam obce na rok
2016.
- výdavky Základnej školy a materskej školy - návrh rozpočtu predpokladá celkový nárast
výdavkov na prevádzku základnej a materskej školy oproti výdavkom, ktoré boli pôvodne
rozpočtované na rok 2015 o 20 706 € ( + 21 260 € - prenesené kompetencie na pokrytie
nárastu platov učiteľov, - 554 €, t. j. pokles výdavkov na školskú jedáleň a školský klub deti).
Celkový plánovaný objem výdavkov Základnej školy s MŠ zodpovedá jej možnostiam
a potrebám na rok 2016.
- ostatné výdavky bežného rozpočtu- návrh rozpočtu predpokladá nárast plánovaných
ostatných výdavkov bežného rozpočtu nielen oproti výdavkom, ktoré obec mala pôvodne
rozpočtované na rok 2015 - 18 884 €, ale aj oproti ostatným výdavkom bežného rozpočtu,
ktoré budú vykázané ku koncu roku 2015 ( ide o čiastku 1 441 €).
Vyššie ostatné výdavky bežného rozpočtu oproti skutočnosti za rok 2015 boli naplánované
najmä z nasledovných dôvodov: vyššie výdavky na nakladanie s odpadmi - 7 674 , na opravu
a údržbu domu kultúry - 7 000 €, na opravu a údržbu cintorínov v Ludaniciach aj v Mýtnej
Novej Vsi (oplotenia) - 21 450 €. Nižšie ostatné výdavky sú naplánované na aktívnu politiku
zamestnanosti - 15 508 €, na mzdy, odvody a stravovanie zamestnaných na
verejnoprospešných prácach -16 689 € ako aj výdavky na obnovené verejné osvetlenie úspora 3 600 € na poklese spotreby a nákladov. Plánovaný objem výdavkov bežného
rozpočtu aj napriek nárastu zodpovedá finančným možnostiam obce na rok 2016.
III. kapitálový rozpočet
Na rok 2016 boli do kapitálového rozpočtu naplánované nasledovné kapitálové výdavky na:
- stavebné práce na výstavbu chodníka v Mýtnej Novej Vsi - 56 000 €.
- nákup traktora - 30 000 €,
- rekonštrukcia chodníkov v Ludaniciach - 50 000 €.
- rozšírenie detských ihrísk v Ludaniciach a v Mýtnej Novej Vsi - 5 000 €.
- rekonštrukcia strechy kabín OFK Ludanice - 15 000 €.
- nakladanie s odpadmi ako spoluúčasť na začlenení sa obce do Ponitrianskeho združenia 12 172€

- výstavba kolumbária na cintoríne Ludanice - 15 000 €.
- výmena okien a zhotovenie fasády na úradovni v Mýtnej Novej Vsi - 10 000 €.
- vybudovanie klimatizácie v budove obecného úradu - 6 000 €.
Návrh kapitálových výdavkov zodpovedá možnostiam obce.
Obec na pokryte kapitálových aj bežných výdavkov nebude potrebovať cudzie zdroje.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce na rok 2016.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 7 - Návrh rozpočtu obce Ludanice na rok 2016, príloha č. 7
Referovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce s tým, že príjmová aj výdavková časť rozpočtu je
podrobne spracovaná v prílohách. Podrobná analýza rozpočtu na rok 2016 je uvedená v
stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
Bc. Bohumír Donoval – čo obnáša rozšírenie detských ihrísk, je nutná výstavba kolumbária a
kúpa traktora ? – dosť sa využíva Renault Kango
Roland Mikát – aké je využitie traktora, možnosť kúpy traktora cez lízing
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – rozšírenie detských ihrísk o nové prvky,
- výstavbu kolumbária si vyžaduje doba aj občania. Nakoľko obec má pozemok
cintorína v prenájme od RK cirkvi, bude potrebné rokovanie.
- kúpa traktora je nutná, nakoľko je v zlom technickom stave, je dostatočne využitý na
prepravu odpadu z veľkokapacitných kontajnérov na skládku Bojná, na prepravu bio
odpadu zo zberného dvora na betónovú plochu nad železničnou stanicou a iné
činnosti. Ak by bol výhodný lízing, forma kúpy sa použije taká, aby bola výhodná.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Ludanice na rok 2016 bez programovej
štruktúry podľa prílohy a vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce Ludanice na rok 2017 –
2018 bez programovej štruktúry podľa prílohy.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1 (Bc. B. Donoval)
K bodu 8 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok
2015 a I. štvrťrok 2016, , príloha č. 8
Plán predkladal hlavný kontrolór obce Ing. Ernest Barát – plán kontroly na dané obdobie
pozostáva z kontroly úhrady záväzkov obce voči dodávateľom tovarov, služieb a prác za
obdobie roku 2015, z kontroly čerpania kapitálových výdavkov obce za rok 2015 – či
kapitálové výdavky sú kryté našimi zdrojmi, hlavne kontrola náležitosti poskytnutia
nenávratného finančného príspevku na opravu verejného osvetlenia v obci, štandardne
kontrola vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla subjektom pôsobiacim na území
obce v roku 2015, kontrola plnenia príjmov v rozsahu schváleného rozpočtu na rok 2015 a
kontrola využívania Elektronického kontraktačného systému ministerstva vnútra SR po
zvýšení finančného limitu – systém elektronického trhoviska sa využíva naďalejkontrahovanie stravných lístkov pre zamestnancov obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice
na IV. štvrťrok 2015 a I. štvrťrok 2016.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2015 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , príloha č. 9
Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – návrh VZN bol prerokovaný na
finančnej komisii aj obecnej rade. Nové VZN o poplatku za odpady je nutné prijať, nakoľko

obec vstupuje do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi,
čím sa mení nielen výška sadzby paušálneho poplatku pre občanov a tiež sa zavádza
množstvový zber pre podnikateľov a právnické osoby. Suma poplatku pre občanov na osobu
a kalendárny rok je navrhnutá 18,00 €, čo činí 0,04918 € na osobu a kalendárny deň. Občania
zadarmo dostanú na separovaný zber 3 druhý nádob – žltú na plasty, modrú na papier a hnedú
na bioodpad a za vytriedené zložky separovaného odpadu občan neplatí. Podnikatelia dostanú
tieto nádoby za úplatu, u nich je zavedený množstvový zber na zmesový komunálny odpad a
úhrada za množstvo zmesového (zvyškového odpadu) je 0,01 € za liter odpadu. Počet vývozov je 26krát za rok. Výpočet poplatku : 0,01 € X 26 vývozov X objem zbernej nádoby. Za vytriedené zložky
separovaného odpadu ( plasty, papier, bio odpad) podnikateľ neplatí. Každá zberná nádoba je
očípovaná. Teda za jednu zbernú nádobu o objeme 120 litrov bude poplatok 31,20 €, za 24 litrovú
62,40 €, za 1100 litrovú 286 €.

Tiež bol prijatý nový zákon o odpadoch a bude platiť od 01.01.2016, zavádza množstvový
zber pre drobné stavebné odpady (DSO), čo znamená povinnosť platenia tohto poplatku
priamo závisle od produkcie DSO. Poplatok by mal poplatník uhrádzať priamo na zbernom
dvore. Vo VZN je v čl. 3 , písm. c) uvedená sadzba poplatku za DSO v sume 0,015 € za 1
kilogram odpadu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2015 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zároveň ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 10/2009 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ludanice a jeho dodatok č. 1/2011.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 1 (Bc. B. Donoval), zdržal sa – 0
K bodu 10 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 3/2015
o miestnych daniach - dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za
ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, príloha č. 10
Informovala Ing. M. Štaffenová - návrh VZN sa týka týchto daní :
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za ubytovanie
- daň za predajné automaty
- daň za nevýherné hracie prístroje..
V návrhu dani za psa menila sadzba dane za jedného psa na sumu 5,00 € z 3,32 €/1 pes.
K zmene došlo u všetkých daní v častiach týkajúcich sa vzniku a zániku daňových povinností,
oznamovacej povinnosti. Daň za ubytovanie návrh na zmenu sadzby – 0,35 €/jednu
osobu/jedno prenocovanie z 0,33 €. V dani za predajné automaty sa sadzba nemenila, sú to
prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. Konkrétne v našej obci automat na
kávu na čerpacej stanici PHM. V dani za nevýherné hracie prístroje (nevydávajú peňažnú
výhru) je návrh na sadzbu 35,00 € za 1 nevýherný hrací prístroj za rok z 33,19 €.
Bc. Bohumír Donoval - pre mnohých dôchodcov je pes jediným spoločníkom, zvyšujeme
poplatok za odpad aj túto daň zvyšujeme
Roland Mikát - 40 centov vychádza na mesiac na psa, čo nie je veľa.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce LUDANICE č. 3/2015
o miestnych daniach - dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za
ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a zároveň ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce LUDANICE č. 5/2008 o miestnych daniach, a to o dani
za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za nevýherné hracie prístroje,
Všeobecne záväzné nariadenie Obce LUDANICE č. 7/2009 o určení miestnej dane za
predajné automaty, Všeobecne záväzné nariadenie obce LUDANICE o dani za ubytovanie č.
6/2011 VZN č. 6/2011.

Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1 (Bc. B. Donoval)
K bodu 11 - Návrh VZN č. 4/2015, 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 2016, príloha č. 11
Informovala Ing. B. Vargová, ekonómka – ide o dotácie z originálnych kompetencií obce,
hlavne sa jedná o energie a mzdy na 1 dieťa materskej školy, školského klubu a školskej
jedálne. Počty detí oznamuje škola k 15.09. štatistickým výkazom.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2015, 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 2016 a zároveň ruší 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 zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Ludanice na rok 2015.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 12 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 5/2015 o
vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách, , príloha č. 12
Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – bol prijatý zákon o volebnej kampani,
vyplýva z neho, že vyhlásením volieb je obec povinná mať všeobecne záväzné nariadene na
vyhradené miesta na verejných priestranstvách, ktoré budú slúžiť na umiestňovanie volebných
plagátov kandidujúcich subjektov. Zákon o volebnej kampani ustanovuje, že vyhradená
plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane musí zodpovedať
zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t. j. pre všetky zaregistrované politické strany
a koalície politických strán, musí byť vytvorený rovnomerný priestor na umiestňovanie
volebných plagátov. Návrh na výlepné plochy v obci : úradná tabuľa č. 1 pri budove
obecného úradu v Ludaniciach, úradná tabuľa pri úradovni v Mýtnej Novej Vsi, sklenená
výplň vstupných dverí do estrádnej sály a kinosály v kultúrnom dome v Ludaniciach. Reálne
rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec môže vykonať až po
zverejnení zaregistrovaných politických strán.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 5/2015 o
vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a zároveň ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 4/2009 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase
volebnej kampane na území obce LUDANICE.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 13 - Informácia o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č.
6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Ludanice, , príloha č. 13
Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – bol prijatý nový zákon o odpadoch,
nové podmienky s nakladaním s odpadmi.
Toto je len informácia o návrhu VZN.
Pripomienky, návrhy môžete doručiť, tie, čo budú v súlade so zákonom zapracujeme do
návrhu.
- 25.11.2015 bude verejné stretnutie so zástupcom Ponitrianskeho združenia obcí pre
separovaný zber a nakladanie s odpadmi s občanmi obce v kinosále kultúrneho domu

Bc. Bohumír Donoval - občan teda dostane 3 nádoby na separáciu, bude 9 zberov papiera,
pričom škola zabezpečuje zber papiera, sklo, šatstvo máme poriešené. Obec bude mať
zbytočné náklady.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Ludanice č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Ludanice.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 14 - Správa Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956 11
Ludanice o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok
2014/2015, , príloha č. 14
Správu predniesol Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – správa spracovaná podľa vyhlášky
ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. . Obsahuje teda náležitosti podľa tejto vyhlášky.
Počet žiakov ZŠ 218, MŠ – 45, počet tried v ZŠ – 11, uvedené počty žiakov v jednotlivých
ročníkoch, v ŠKD je 39 žiakov, z 9.-tej triedy odišlo 25 žiakov, monitory zo slovenského
jazyka aj matematiky dopadli v porovnaní s inými školami celkom dobre, jedna
zamestnankyňa nekvalifikovaná, doplňuje si vzdelanie. V ďalších častiach správy sú uvedené
aktivity a prezentácie školy, projekty školy, materiálno technické podmienky školy, finančné
zabezpečenie, voľnočasové aktivity školy.
Bc. Bohumír Donoval- v rade školy je p. Marta Hubinská, kto je to?
Mgr. Vladimír Káčer – je to p. riaditeľka MŠ v Dvoranoch n. Nitrou
Ing. E. Pešková – čo sú strategické ciele školy ?
Mgr. Vladimír Káčer – zvýšenie kvality vzdelávania a služieb, škola ako centrum
celoživotného vzdelávania, žiak, ktorý odchádza zo školy by nemal byť len vzdelaný, ale mal
by mať aj kultúrne povedomie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova
415/40, 956 11 Ludanice o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na
školský rok 2014/2015.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 15 - Rôzne
a) žiadosť OFK Ludanice o opravu strechy na kabínach, , príloha č. 15
Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – žiadosťou OFK sa zaoberala finančná
komisia. Do kapitálových výdavkoch rozpočtu na rok 2016 navrhla 15 tis. € na účel opravy
strechy.
Vladimír Čerňan, tajomník OFK – nemáme námietky.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - obec dala vyhotoviť súdnoznalecký posudok, ktorý
Ing. Bakič, by mal spracovať do konca mesiaca. Na základe posudku môže obec dať kabíny
do majetku obce. Stavebná komisia by mala urobiť obhliadku, prebehne riadne výberové
konanie , víťazná bude ponuka s najnižšou cenou. Vzhľadom na zlý technický stav kabín
zakazujem ich používanie. Je potrebné, aby členovia výboru OFK Ludanice informovali
všetkých vrátane rodičov deti, ktoré chodia na tréningy, že používanie kabín len na vlastné
riziko. Obec nenesie žiadnu zodpovednosť za stav v akom sa kabíny nachádzajú, tak ako je to
prezentované v liste OFK. Situácia sa mala riešiť v čas, keď boli náklady na opravu čo
najnižšie.
Vladimír Čerňan, tajomník OFK – p. Fiantok bol strechu pozrieť, je v havarijnom stave, či by
sa nedalo vysúťaženie zákazky urobiť, čo najskôr,

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nakoľko do konca roka bude potrebné zaplatiť
faktúru za verejné osvetlenie všetky finančné zdroje budú použité na tento účel, takže bude
potrebné počkať, pokiaľ nám Ministerstvo hospodárstva refunduje financie z projektu, alebo
keď obec naakumuluje dostatočnú výšku finančných zdrojov.
Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach vzalo na vedomie žiadosť OFK Ludanice o opravu
strechy na kabínach.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
b) informácia o upovedomení exekútora o trovách exekúcie vo výške 5681,03 € na
nedoplatok na poistnom z roku 1998, príloha č. 16
Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – obec dostala 03.11.2015 list súdneho
exekútora JUDr. Holíka , ktorý je náhradník exekútora Mgr. Podmanického. Ide
o upovedomenie o trovách exekúcie vo výške 5681,03 € na nedoplatok na poistnom z roku
1998. Obec sa odvolala, podala námietku proti exekúcii s tým, že obec 8.6.2000 uhradila
pohľadávku vo výške 338 010 Sk a penále 538 246 Sk. Tiež obec uhradila súdnemu
exekútorovi trovy exekúcie 35 161 Sk. Obec považuje nároky uplatnené exekútorom za
neoprávnené a pokiaľ by aj nárok vznikol, obec ako povinný vznáša námietku premlčania.
V takom zmysle bol exekútorovi zaslaný dňa 16.11.2015 list.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácia o upovedomení exekútora o trovách
exekúcie vo výške 5681,03 € na nedoplatok na poistnom z roku 1998.
Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 16 – Diskusia
Roland Mikát – ozvučenie na pohrebe slabé, na dušičky nevykosený cintorín
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – ozvučenie na poslednom pohrebe bolo v poriadku,
mohlo sa stať, že pri veľkom počte ľudí a vysokej cestnej premávke popri cintoríne boli
problémy s ozvučením. Obec nezabezpečuje kosenie medzi hrobmi, to si musí vyčistiť každý
sám. Plochy, ktoré kosí obec, boli počas dušičiek vyčistené.
Silvester Bilik – vyhlasovanie v miestnom rozhlase nie je počuť na hlavnej ceste, či nie je
možné občanom , posielať e-mailom, alebo sms-kou dôležité oznamy.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – premávka na hlavnej ceste je veľmi veľká a tým
vznikajú problémy, všetky dôležité oznamy sú vždy zverejnené na webovej stránke obce.
Bc. Bohumír Donoval – rozmohlo sa budovanie spevnených plôch v zelených pásoch pred
domami, či majú na to občania povolenia
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – k týmto stavbám obec nevydávala zatiaľ žiadne
povolenia. Všetko sa to začalo, ešte za čias keď bol starostom pán Donoval, kedy bola
vybudovaná takáto plochu pred rodinným domom 334 na ul. 9. mája. Keď sme to jednému
nezakázali, je problém iných v tom istom obmedzovať.
O slovo sa prihlásil p. Čerňan – obyvateľ obce, starostka obce dala hlasovať o udelení slova
pánovi Čerňanovi a prítomným občanom. Poslanci jednomyseľne schválili udelenie slova
prítomným občanom.
Vladimír Čerňan –rozpočet je zrkadlo poslancov,
- 50 tis. na chodníky sa mu zdá málo
- 30 tis. na traktor je podľa neho zbytočné
- či sa oplatí nové verejné osvetlenie – vyhadzuje svetlá .
Mgr. Pavol Bajcar - čo sa týka verejného osvetlenia, aký význam má výmena svetiel, keď
teraz na každom druhom stĺpe sú 2 svietidlá a každé má 36 W a nahradí sa svietidlom 36
watovým na každom stĺpe.

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – bude namontovaných 270 kusov svietidiel, nová
kabeláž, projekt má hodnotu 290 tis. €, obec má spoluúčasť 50 tis. €, je to projekt, ktorý
vypracovali odborníci a bol vybratý na Ministerstve hospodárstva SR. Museli sme spĺňať
všetky kritéria ustanovené vo výzve na predkladanie projektu, takže musí byť zabezpečená aj
potrebná úspora. Každé jedno svietidlo bude nastaviteľné a jeho výkon počas svietenia
sa bude regulovať podľa potreby. Nová kabeláž nám zabezpečí bezporuchový chod najmä
v Mýtnej Novej Vsi, kde nám pri silných vetroch, ktoré sú čím ďalej, tým častejšie
vyhadzovalo verejné osvetlenie v celej časti obce.
Silvester Bilik – v Nitre majú také osvetlenie a nemajú problém.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala, že obec má od 18.11.2015 právoplatné
stavebné povolenie na výstavbu nového chodníka v Mýtnej Novej Vsi. Chodník sa začne
realizovať, keď obec bude mať na účte dostatok finančných zdrojov, ktoré očakáva za
refundáciu projektu verejného osvetlenia.
Silvester Bilik – bolo by dobré verejné obstarávanie urobiť skôr, aby sa mohlo, čo možno
najskôr začať s budovaním.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nakoľko pôjde o verejné obstarávanie cez Vestník
a my nevieme kedy presne budeme mať financie, nemôžeme vo výzve určiť dobu splatnosti.
Predpokladám, že v priebehu mesiaca marec by sa s verejným obstarávaním mohlo začať,
nakoľko financie by nám mali nabehnúť najneskôr do 30.6.
K bodu 17 - Prijaté uznesenia
Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 7. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach.
K bodu 18 - Záver
Starostka obce na záver zasadnutia poďakovala poslancom a zasadnutie ukončila.
Mgr. Ľubica Petráková
starostka obce
Overovatelia:
Mária Gerhátová
Martin Zelenák
Zapísala: Ing. Mária Štaffenová
V Ludaniciach, dňa 26.11.2015

