
Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 07.12.2015 

 

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, Bc. Peter Babinec, Silvester Bilik, Mária Gerhátová, 

Bc. Bohumír Donoval, Mgr. Zuzana Marková, 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: Mgr. Zuzana Marková, 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. Marek MIko 

      3.   Martin Zelenák. 

 

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

 

Starostka obce dala hlasovať o bodoch programu: (pozvánka - príloha č. 1): 

 

Program:  

 

2. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva 

v Ludaniciach p. Rolanda Mikáta 

3. Vyhlásenie obecného zastupiteľstva o nastúpení náhradníka p. Petra Babinca  na 

uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach, zloženie 

sľubu nového poslanca a odovzdanie osvedčenia poslanca 

4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 7. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 6/2015 o nakladaní  

       s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce     

      Ludanice 

6. Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2015 



7. Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré 

majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2016 

8. Rôzne  

9. Diskusia 

10. Uznesenia  

11. Záver 

 

Schválenie programu zasadnutia bolo vykonané hlasovaním: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0  
 

K bodu 2 - Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva  

                   v Ludaniciach p. Rolanda Mikáta 

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – dňa 23.11.2015 doručil obci p. Roland 

Mikát písomné oznámenie o „ukončení pôsobenia ako poslanec obecného zastupiteľstva“ 

(príloha č. 3). Podľa paragrafu  51, odstavca 1 zákona o voľbách do samosprávy obcí 

(zákona): ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného 

zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom 

obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.  

Starostka obce dala hlasovať o tomto uznesení. 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca p. 

Rolanda Mikáta, ktorý sa dňa 23.11.2015 písomne vzdal mandátu. 

 

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

 

K bodu 3 - Vyhlásenie obecného zastupiteľstva o nastúpení náhradníka p. Bc. Petra  

                   Babinca  na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva  

                   v Ludaniciach, zloženie sľubu nového poslanca a odovzdanie osvedčenia  

                   poslanca 

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – podľa paragrafu 51 odstavca 2 zákona 

nastúpenie náhradníka vyhlási obecné  zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni 

mandát. Za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší 

počet hlasov vo volebnom obvode, ale nebol zvolený nastupuje p. Bc. Peter Babinec. 

Starostka vyzvala p. Bc. Petra Babinca, aby zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 

a svedomia.“ Sľub – príloha č. 4. Po zložení a podpísaní sľubu starostka obce odovzdala p. 

Bc. Petrovi Babincovi osvedčenie poslanca zároveň mu blahoželala a popriala všetko dobré 

v práci poslanca. Ďalej starostka obce informovala, že poslanec p. Babinec bude členom 

pracovných komisií a tiež predsedom komisie, dala hlasovať o tomto uznesení. 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach konštatovalo, že prvý náhradník za poslanca p. Bc. Peter 

Babinec zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva do rúk starostky 

obce a prevzal osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva v Ludaniciach 

a ďalej určilo poslanca p. Bc. Petra Babinca za člena komisie finančnej a správy obecného 

majetku, komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia, komisie kultúry, 

školstva, športu a sociálneho zabezpečenia, komisie o sťažnostiach a tiež za predsedu komisie 

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

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

 



K bodu 4 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 7. riadnom  

 zasadnutí obecného zastupiteľstva, príloha č. 5 

        Kontrolu plnenia uznesení  predniesol Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce a je 

súčasťou materiálu. Poslanci nemali ku kontrole plnenia uznesení žiadne pripomienky. 

       Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 7.    

  riadnom  zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18.11.2015 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 5 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 6/2015 o nakladaní  

             s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce     

             Ludanice, príloha č. 6 

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – k návrhu VZN neboli pripomienky. 

Vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch boli minulý štvrtok schválené, zatiaľ nemajú 

číslo v zbierke zákonov, dodatočne budú doplnené. 

Bc. Bohumír Donoval – VZN je obsahovo veľmi rozsiahle, ťažko ho bude naplniť, nie sú 

podchytené podmienky nakladania s odpadmi pri podnikateľoch, využívajú dosť  betónovú 

plochu nad železnicou , ako bude poriešený vývoz bioodpadu z Mýtnej N. Vsi, na stretnutí  

občanov s p. riaditeľom PZO filozófia solidárneho systému, čo znamená, že som doteraz 

separoval a odteraz nemusím? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – VZN je podľa zákona o odpadoch, je to bič na obce 

- na betónovej ploche je len kopa zeleného odpadu a stavebnej sute, o ktorú je záujem. 

Minulý týždeň sme mali kontrolu zo životného prostredia a nemala pripomienky. 

Separovať sa musí a čím ďalej, tým viac, aby obec znižovala množstvo vyvážaného 

komunálneho odpadu.   

- občania z Mýtnej N. Vsi vozia na zberný dvor do Ludaníc zelený odpad aj stavebný 

odpad. V Mýtnej N. Vsi nie je oficiálna skládka 

- solidárnosť, o ktorej hovoril pán Bakyta je myslená  tak, že niektoré obce , ktoré sú 

v združení,   sú od skládky v Rišňovciach , ktorej sme spoluvlastníkmi, vzdialené  

viac, iné menej . Ludanice sú približne v polovičke trasy, ale do budúcnosti ak sa bude 

skládka riešiť v niektorej inej obci sa to môže zmeniť. Preto je cena za skládkovanie 

spriemerovaná a vychádza na všetkých členov združenia rovnako. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 6/2015 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Ludanice 

a zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 11/2009 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce LUDANICE a jej 

miestnej časti Mýtna Nová Ves. 

 

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

 

K bodu 6 - Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2015, príloha č. 7 

Informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka - návrh na vyradenie dopravného prostriedku 

osobného vozidla Daewoo – Tico z dôvodu , že vozidlo je technicky nespôsobilé premávky na 

pozemných komunikáciách. Vozidlo bolo ponúknuté na predaj, ak bol aj záujem, bola 

ponúknutá nízka suma. Na základe fyzickej inventúry do 30.11.2015 je spracovaný druhý 

návrh na vyradenie drobného hmotného majetku. 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach schválilo vyradenie majetku vedeného na  analytickom 

účte 023 (osobné vozidlo Daewoo – Tico) a vyradenie majetku v podsúvahovej evidencii 

vedenej na účte 771 k 31.12.2015 podľa predložených  návrhov. 

 



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

 

K bodu 7 - Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré  

                   majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2016, príloha č. 8 

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – každoročne škola podáva túto žiadosť, 

v rozpočte obce na rok 2016 je to zohľadnené. 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach schválilo na rok 2016 príspevok 0,07 € na obedy deťom 

v Materskej škole Ludanice, ktoré majú trvalý pobyt v obci Ludanice. 

 

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

 

K bodu 8 - Rôzne , K bodu 9 – Diskusia 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – Ing. Bakič predložil už súdnoznalecký posudok 

týkajúci sa kabín na ihrisku, celková suma majetku je 97 tis. €. Majetok bude prevedený do 

účtovníctva obce. Dňa 1.12.2015 zasadala stavebná komisia, urobila miestnu obhliadku kabín. 

Je dohodnuté stretnutie s  p. Fiantokom ohľadne možnosti opravy. Práce na oprave sa začnú 

podľa finančných možnosti obce, nakoľko koncom roka budeme platiť faktúru za verejné 

osvetlenie. Ako bude finančne obec stáť, tak sa začne opravou. 

Silvester Bilik (predseda stavebnej komisie) – strecha je v katastrofálnom stave, hlavne 

z južnej strany  

Bc. Peter Babinec – aká bude krytina ? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – plech 

Martin Zelenák – prečo to nechali schátrať až do takého stavu ! 

Silvester Bilik – pouličné osvetlenie v Mýtnej N. Vsi, či nebude osvetľovať poza stĺpy. 

Martin Zelenák -  na našej ulici je už zavedené a dobre osvetľuje až na druhú stranu cesty. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – ak bude málo stĺpov, bude dorábať obec, teraz sa 

musí ísť podľa projektovej dokumentácie na hlavnej ceste, na ceste smerom na H. Obdokovce 

sú silnejšie 36 W svetlá, na ostatných uliciach sú 22, 25, 33 W svetlá. 

- prišiel e-mail,  že v Mýtnej N. Vsi nie je osvetlená cesta k železnici, na jar dotiahneme 

svetlo na hranicu k pozemkom železníc, ďalej nie, lebo to nie je náš pozemok. 

Silvester Bilik – čo s domčekom pri hlavnej ceste v Mýtnej, ktorý padá, je v dezolátnom 

stave. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – je tam veľa vlastníkov, nehnuteľnosť rozkúskovaná, 

neprededená, zadnú časť kúpil p. Dezider Krajčovič, ml., bol sj štátny stavebný dohľad, ale 

nemáme komu nariadiť udržiavacie práce na rodinnom dome. 

Ing. Eva Pešková – rozpis rozvozu odpadu, či bude? 

Martin Zelenák – ako budú poriešené bytovky s nádobami na separovaný zber ? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – harmonogram rozvozu komunálneho odpadu aj 

separovaných zložiek odpadu sa začne roznášať do domov, zverejní sa na úradnej tabuli, 

webovej stránke obce. 

- na 10-bytovkách budú 1100 litrové nádoby všetkých druhov a na 6-bytovke 240 litrové 

nádoby, nie na rodiny, lebo by boli bytovky obložené smetiakmi. 

- rozvoz smetných nádob na separované zložky do domov sa ukončuje. 

      Starostka obce pozvala poslancov na „ Kultúrne Vianoce“, ktoré sa budú konať dňa 

16.12.2015 v kinosále KD. Navrhla, aby sa varila kapustnica. P. Martin Zelenák a p. Ing. M. 

Miko oznámili, že sa spoja s p. M. Dočkalíkom, zamestnancom obce a kapustnicu navaria. 

 

K bodu 10 - Uznesenia  

     Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 8. riadnom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 



 

K bodu 11 - Záver 

     Starostka obce na záver zasadnutia poďakovala poslancom a zasadnutie ukončila. 

 

 

                                                                                            Mgr. Ľubica Petráková  

                         starostka obce 

Overovatelia: 

 

Mgr. Zuzana Marková 

 

Silvester Bilik 

 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Štaffenová  

 

V Ludaniciach, dňa 15.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


