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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 02.03.2016 

 

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: Bc. Peter Babinec, Bc. Ivan Žák. 

Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali pripomienky k vyhotovenej 

zápisnici.  

 

 Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení: 

 

Návrhová komisia: 

1. Mgr. Zuzana Marková 

      2.   Mária Gerhátová 

      3.   Silvester Bilik. 

 

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. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 8. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, príloha č. 3 

3. Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré  obec Ludanice poskytla subjektom 

pôsobiacim na území obce  v roku 2015, príloha č. 4 

4. Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je 

Obec Ludanice, príloha č. 5 

5. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2016 na záujmové 

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

času v cudzích obciach 
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6. Žiadosť firmy DELEC, s. r. o., Topoľčany, Javorová 4593/10, MUDr. Július 

Ladický, konateľ firmy o prenájom nebytových priestorov zubnej ambulancie 

v Kultúrnom dome v Ludaniciach 

7. Informácia o vyhlásení verejného obstarávania na chodník pri ceste I/64 v obci 

Ludanice, časť Mýtna Nová Ves 

8. Informácia o Správe z energetického auditu na preukázanie zvýšenia 

energetickej efektívnosti budovy Materskej školy v obci Ludanice 

9. Informácia o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu strechy kabín futbalového 

klubu OFK Ludanice 

10. Rôzne  

11. Diskusia 

12. Uznesenia  

13. Záver 

 

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

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 8. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, príloha č. 3 

        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 na vedomie kontrolu plnenia uznesení prijatých na 

predchádzajúcom 8. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2015. 

 

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

 

K bodu 3 - Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré  obec Ludanice poskytla 

subjektom pôsobiacim na území obce  v roku 2015, príloha č. 4 

 Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce uviedol, že v súlade s plánom kontrolnej činnosti 

vykonal som ako hlavný kontrolór obce Ludanice v čase od 21.12.2015 do 25.1.2016 kontrolu 

dodržiavania príslušných ustanovení  VZN obce č. 1/2005. Pri kontrole sa zameral najmä na 

nasledovné oblasti: 

 zistenie,  s ktorými subjektmi obec uzavrela zmluvy o poskytovaní dotácie a kedy 

boli tieto zmluvy uzavreté, 

 overenie, či uzavreté zmluvy boli zverejnené na webovej stránke obce Ludanice, 

 preverenie, či pred uzavretím zmluvy o poskytnutí dotácie, bola (nebola)vystavená 

žiadosť subjektom, ktorý o dotáciu žiadal, 

 posúdenie, či boli dotácie poskytnuté v rozsahu uzavretej zmluvy a či tento rozsah 

bol v súlade so schváleným rozpočtom obce na rok 2015, 

 overenie, či do zmluvne dohodnutého  termínu  subjekty predložili vyúčtovanie 

dotácií, 

 kontrolu vyhotovenia vyúčtovania poskytnutej dotácie formou doloženia zoznamu  

účtovných dokladov, 

 kontrolu úplnosti doloženia všetkých fotokópií účtovných dokladov, ktoré sú 

v zozname uvedené, 

 overenie, či doložené účtovné doklady, na základe ktorých boli vykonané 

bezhotovostné operácie sú zaznamenané vo výpise z účtu, ktorý má príslušný 

subjekt vedený vo svojom peňažnom ústave, 

 overenie, či doložené účtovné doklady, na základe ktorých boli vykonané 

hotovostné operácie sú doložené vo vyúčtovacích zoznamoch. 
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Vykonanou kontrolou zistil nasledovné skutočnosti: 

1. Obec Ludanice na poskytovanie dotácií za rok 2015 mala uzavreté zmluvy 

s nasledovnými subjektmi: 

A. Zmluva č. 1/2015 Dot s príjemcom dotácie Obecným futbalovým klubom 

METACOLOR LUDANICE, Nádražná 1, 956 11 Ludanice uzavretá 23.1.2015 a 

Dodatok č.1 k zmluve č.1/2015, uzavretý 31.7.2015, ktorým sa mení od 1.8.2015 

názov príjemcu dotácie na Obecný Futbalový Klub Ludanice a Dodatok č.2  k zmluve 

č.1/2015, uzavretý 28.10.2015, ktorým sa predlžuje termín vyúčtovania dotácie do 

20.12.2015. 

B. Zmluva č. 2/2015 Dot s príjemcom dotácie Slovenským zväzom telesne postihnutých 

Základná organizácia  Ludanice, 9. Mája 379/46, 956 11 Ludanice, uzavretá 26.1.2015 

C. Zmluva č. 3/2015 Dot s príjemcom dotácie Slovenským orlom, Kpt. Nálepku 30/7, 

956 11 Ludanice, uzavretá 19.1.2015, 

D. Zmluva č. 4/2015 Dot s príjemcom dotácie Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť 

Ludanice , Trojičné námestie 23/2, 956 11 Ludanice, uzavretá 20.1.2015, 

E. Zmluva č. 5/2015 Dot s príjemcom dotácie Dobrovoľným hasičským zborom Mýtna 

Nová Ves 137, 956 11 Ludanice, uzavretá 26.1.2015,  

F. Zmluva č. 6/2015 Dot s príjemcom dotácie Poľovníckym združením PONITRAN 

Ludanice 248, 956 11 Ludanice, uzavretá 28.1.2015, 

G. Zmluva č. 7/2015 Dot s príjemcom dotácie Dobrovoľným hasičským zborom 

Ludanice, Nádražná 483/42, 956 11 Ludanice, uzavretá 26.1.2015, 

H. Zmluva č.1/2015 CVČ s príjemcom dotácie Základnou školou Tribečská 1653/22, 955 

01 Topoľčany, uzavretá 9.2.2015, 

I. Zmluva č.2/2015 CVČ s príjemcom dotácie Mestom Nitra, Mestský úrad, Štefánikova 

trieda 60, 950 06 Nitra, uzavretá 5.3.2015, 

J. Zmluva č.3/2015 CVČ s príjemcom dotácie Základnou školou J. Hollého 696/3, 955 

01 Topoľčany, uzavretá 29.4.2015 a Dodatok č.1 k zmluve č.3/2015, uzavretý 

11.12.2015 z dôvodu že do CVČ od 1.9.2015 pribudla nová žiačka, 

K. Zmluva č.4/2014 CVČ s príjemcom dotácie Základnou školou Škultétyho 2326/11, 

955 01 Topoľčany, uzavretá 12.5.2015. 

Obecný Futbalový Klub  Ludanice ako jediný zo subjektov  v zozname príjmov uviedol 

nielen príjem z poskytnutej dotácie, ale aj zoznam vlastných príjmov, ktoré získal 

z prevádzkovania futbalového klubu ako aj poskytovania služieb pre fyzické osoby. Vlastné 

príjmy  z poskytovaných služieb, vrátane sponzorských príspevkov, tvorili takmer  40 % 

celkových príjmov OFK. Konštatoval, že   Obecný Futbalový Klub Ludanice svoje výdavky 

na činnosť   uhrádzal  nielen z  poskytnutej dotácie, ale aj z vlastných zdrojov. 

Záver: Vykonanou následnou finančnou kontrolou hlavný kontrolór nezistil žiadne vecné ako 

aj formálne  nedostatky. Nakoľko  neboli zistené žiadne nedostatky a kontrolované subjekty  

k dnešnému dňu už predložili žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2016, obec môže s týmito 

subjektmi uzavrieť zmluvy na dotácie  

Bc. Bohumír Donoval - o poskytnutých dotáciách obcou pre subjekty na území obce, 

konkrétne k dotácii poskytnutej v sume 5 tis. Eur  Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Ludanice. 

Poskytovanie dotácie je citované vo VZN obce č. 1/2005 o podmienkach poskytovania 

dotácie z rozpočtu obce  a je vecou obecného zastupiteľstva  obce na príslušný rozpočtový rok 

rozpočtovať  prostriedky obce na konkrétnu akciu, úlohu, účel použitia prostriedkov. Je na 

zváženie, že podľa zákona o rozpočtových pravidlách napríklad OFK dostane dotáciu a z nej 

pokryje a vyúčtuje energie , je to podobné. Je to vec OZ ako to pojme.   

- som v ekonomickej rade Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Ludanice, preto sa o to zaujímam. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce –  staré kabíny OFK a ihrisko boli aj minulosti 

majetkom obce, takže tam nebol problém s poskytovaním dotácie na úhradu energii. Obec, ale 
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nemôže poskytovať dotáciu na zhodnocovanie majetku a ani na energie právnickým osobám, 

ktorých majetok nie je majetkom obce. Obec ešte v roku 2013 požiadala audítora o písomné 

vyjadrenie ohľadne záležitosti poskytnutia dotácie z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku 

cirkev, farnosť Ludanice, cit: „Obec v zmysle VZN č. 1/2015 môže poskytnúť dotáciu 

právnickej osobe, ktorej nie je zakladateľom a má sídlo na území obce len na podporu 

verejnoprospešných služieb a všeobecne prospešných služieb alebo verejne prospešných 

účelov. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách možno poskytnúť dotáciu takej právnickej 

osobe iba na zákonom vymedzený účel. Právne a záväzné normy pre obec nezahŕňajú 

možnosť poskytnúť dotáciu na energie t. j. média spojené s prevádzkou farského kostola. 

Dotácia poskytnutá na iný účel ako je uvedený v zákone o rozpočtových pravidlách a určená 

VZN obce je nezákonná.“ 

Bc. Bohumír Donoval -  z akého titulu audítor, list audítora som nevidel. 

Ing. Eva Pešková – audítor dobre definoval poskytnutie dotácie, oprel sa o zákon a naše VZN, 

obecné zastupiteľstvo (OZ),  toto OZ je ústretové potrebám Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti 

Ludanice. 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – dotácia Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Ludanice 

kryje náklady spojené s uskutočnením letného detského tábora, na kultúrne akcie. Doklady 

boli doložené. 

Bc. Peter Babinec – rozšíriť pojem duchovných činností a kultúrnych hodnôt. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - list audítora je z roku 2013 a bol prejednávaný na 

obecnom zastupiteľstve, ktorého poslancom bol aj pán Bc. Donoval.  Audítora som 

o vyjadrenie žiadala, nakoľko v tom čase bol problém s faktúrami, ktoré dávala  do 

vyúčtovania Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludanice.  Pán farár rieši vec neštandardným 

spôsobom. Nekomunikuje s obcou, so starostkou.  Tak ako navrhovala Ing. Pešková pri 

prideľovaní dotácií v tomto roku, budú pozvané všetky organizácie, ktoré budú žiadať o 

poskytnutie dotácie, aby vysvetlili na aký účel chcú dotáciu využiť. Podľa toho sa budú môcť 

poslanci rozhodovať o poskytnutí dotácie. V každom prípade musíme dodržiavať zákon.  

 

      Obecné zastupiteľstvo vzalo záznam  z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré  obec Ludanice 

poskytla subjektom pôsobiacim na území obce  v roku 2015 na vedomie. 

 

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

 

K bodu 4 - Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej 

zriaďovateľom je Obec Ludanice, príloha č. 5 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – dané VZN musí byť prijaté a schválené, lebo došlo 

k zmene zákona. V predchádzajúcom zákone bol termín zápisu prvákov v januári, v novom 

zákone v apríli. Záležitosť je odkonzultovaná s p. riaditeľom školy. Návrh  VZN bol 

zverejnený. Do našej školy chodia aj deti napr. z Kamanovej, Beliniec, čo je iný školský 

obvod. Je slobodná voľba, kde rodičia deti zapíšu do školy. 

Ing. Eva Pešková – prečo je posun termínu zápisu  na apríl ? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – zmena v zákone, na základe ktorého upravujeme 

VZN obce. 

Bc, Žák – ako dôvod je uvádzané, že za 3 mesiace, o ktoré sa zápis  posúva, sú deti  

vyspelejšie. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2016 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Ludanice a zároveň ruší VZN č. 1/2009 o určení miesta 
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a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom 

je Obec Ludanice. Toto VZN sa vydáva z dôvodu zriadenia nového právneho subjektu Základná škola 

s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice a jej troch súčastí. 
 

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

 

K bodu 5 - Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2016 na záujmové 

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

(CVČ) v cudzích obciach, príloha č. 6 

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – obec dostala žiadosti zo škôl, kde 

chodia deti z našej obce s trvalým pobytom Ludanice. Medzi obcou a príslušnou školou je 

uzatvorená zmluva, na základe ktorej škola zašle obci vyúčtovanie. Na 1 dieťa je to 60,00 Eur 

na rok. V rozpočte na CVČ ide o sumu 12 tis. .  Naša obec riadne v zmysle zákona č. 

596/2003 Z. z. poskytuje dotáciu, čo je jej ku cti, mnohé obce to tak nerobia 

Bc. Peter Babinec – o koľko detí sa jedná ? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - v roku 2015 bolo z obce 6 deti, v tomto roku 4 deti. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice 

na rok 2016 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. Dotáciu možno poskytnúť na 

základe písomnej žiadosti príslušného žiadateľa a zmluvy o poskytnutí dotácie. Dotáciu musí 

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

31.12.2016. 

 

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

 

K bodu 6 - Žiadosť firmy DELEC, s. r. o., Topoľčany, Javorová 4593/10, MUDr. Július 

Ladický, konateľ firmy o prenájom nebytových priestorov zubnej ambulancie 

v Kultúrnom dome v Ludaniciach, príloha č. 7 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – prečítala danú žiadosť a pokračovala: uvedená firma 

s konateľom p. MUDr. Júliusom Ladickým má záujem prevádzkovať zubnú ambulanciu 

v kultúrnom dome po nebohej p. doktorke Linkeschovej. P. Ladický s p. Linkeschom boli 

osobne za mnou s tým, že 1-krát týždenne by lekár ordinoval.  Obvod z Preselian, ktorý mal 

sídlo v Ludaniciach, bol presunutý do obce Výčapy-Opatovce.  Tieto zdravotné karty lekár 

nemá, má problém so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Nemá tzv. kapitáciu na pacienta. 

Chce požiadať krajského lekára, aby vrátil obvod Preseľany späť do okresu Topoľčany. Žiada 

symbolické nájomné. Má svoju zubárku, s ktorou by sa striedal. MUDR. Ladický je v komore 

zubárov. Zubná ambulancia u nás chýba, hlavne pre starých ľudí by to bolo potrebné. 

Bc. Bohumír Donoval – je to dobre, že bude v obci zubná ambulancia, no je to vo hviezdach. 

Mala by byť osveta medzi občanmi, aby sa prihlásili k zubárovi, je slobodná voľba výberu 

lekára. 

Bc. Peter Babinec – aj tak sú zatiaľ priestory nevyužité, na začiatok navrhnime symbolické 

nájomné. 

Ing. Marek Miko – je to majetok obce? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou má p. doktor 

problém, ak vyčerpá limit, nemôže pacientov z tejto poisťovne ošetrovať. Obec určite  nechce 

na tom zarobiť. Bude len výhoda, najmä pre starých ľudí aby bola zubná ambulancia v obci aj 

keď zatiaľ iba jeden deň v týždni, ako ho nemať vôbec.  Priestory sú majetkom obce.  
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Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – zo začiatku nájom symbolický, ak sa osvedčí, 

zvýšiť nájom. 

Bc. Bohumír Donoval – v nájomnej zmluve nechať tie podmienky, ktoré boli, nájom 

symbolický s tým, že na konci roka bude obec p. doktor informovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach súhlasí s prenájmom nebytových priestorov zubnej 

ambulancie v Kultúrnom dome v Ludaniciach za 1,00 Euro do 31.03.2017. 

 

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

 

K bodu 7 -Informácia o vyhlásení verejného obstarávania (VO) na chodník pri ceste I/64 

v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves, príloha č. 8 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – VO  zabezpečuje odborne spôsobilá osoba na  p. 

Rybnikár z Nitrianskej Blatnice. VO vyhlásené dňa 22.02.2016 vo vestníku. Súťažné 

podklady si pýtali viaceré subjekty. 

Bc. Bohumír Donoval – výberová komisia bude ? 

Ing. Marek Miko -  kto poslal ponuky bude zverejnené? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - výberová komisia nie je potrebná,  lebo finančný 

rozsah je do 200 tis. Eur. Kto zaslal ponuku sa nezverejňuje. Pokiaľ všetko prebehne bez 

námietok a odvolaní, výberové konanie by malo byť ukončené v prvej polovičke apríla. Po 

tom sa môže začať s realizáciou stavby. 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – ponuky sa zverejňovať nemôžu. Pokiaľ niekto 

nebude namietať podmienky v súťažných podkladoch a neoznačí ich za diskriminačné a ak 

nebudú problémy z vecného rozsahu, tak by súťaž mala prebehnúť bez problémov. V tomto 

prípade nie je potrebná komisia na vyhodnocovanie ponúk. Súťaž realizuje externý verejný 

obstarávateľ a bola zverejnená vo Vestníku. Na tieto súťaže sa vzťahujú presné zákonom 

určené postupy, ktoré musí verejný obstarávateľ dodržať.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach berie na vedomie informáciu o vyhlásení verejného 

obstarávania na chodník pri ceste I/64 v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves. 

 

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

 

K bodu 8 - Informácia o Správe z energetického auditu na preukázanie zvýšenia 

energetickej efektívnosti budovy Materskej školy v obci Ludanice, príloha č. 9 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  dala poslancom správu k nahliadnutiu a ďalej uviedla, 

že správa informuje o úspore na energii vyššej ako  50 %, čo by znamenalo, že obec nebude 

platiť žiadnu spoluúčasť. Momentálne sa spracováva projektová dokumentácia s tým, že 

predpokladáme, že žiadosť sa má zasielať v máji na ministerstvo životného prostredia. Ak by 

sme robili cez  projekt z ministerstva pôdohospodárstva (MP) na 1 miesto pre dieťa MŠ je 

dotácia 2700 €, čo je pre nás nepostačujúce. Ďalšia výzvy z MP sú tiež pre nás nevyhovujúce, 

pretože  tu je podmienka mať medzi obyvateľmi určité percento Rómov.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach berie na vedomie informáciu o Správe z energetického 

auditu na preukázanie zvýšenia energetickej efektívnosti budovy Materskej školy v obci 

Ludanice. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0  
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K bodu 9 - Informácia o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu strechy kabín 

futbalového klubu OFK Ludanice, príloha č. 10 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - neboli ponuky rozoslané, investícia nemusí byť 

oznámená vo vestníku.  Predbežný rozpočet od p. Milana Fiantoka bol 17 tis. €, odkvapy sa 

použijú terajšie, o to bude položka nižšia. Výkaz výmer je pripravený a bude sa posielať na 

nacenenie trom firmám.  Práce by sa mali  realizovať v troch etapách, podľa toho ako budeme 

mať k dispozícii finančné prostriedky. V rovnej časti strechy sa urobí „vanička“ pokrytá 

špeciálnou hmotou, strecha bude pokrytá plechovou krytinou, farba zelená, je 10 ročná 

záruka. 

Ing. Eva Pešková – bolo to prekonzultované ? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – vec riešila komisia výstavby s tým, že oprava strechy 

je nevyhnutná. Komisia bola na obhliadke priamo v kabínach a na ihrisku. Následné som 

rokovala s odborníkom, ktorý sa taktou činnosťou zaoberá s p. Milanom  Fiantokom,  ktorý 

situáciu pozná, nakoľko ho už pred tým oslovil  klub OFK Ludanice. Ten navrhol technické 

riešenie rekonštrukcie strechy a materiály, ktoré by sa mali použiť.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach berie na vedomie informácia o verejnom obstarávaní na 

rekonštrukciu strechy kabín futbalového klubu OFK Ludanice. 

 

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

 

K bodu 10 - Rôzne  

- 

K bodu 11 - Diskusia 

Bc. Bohumír Donoval – pripomienky k vydanému spravodajcovi Ludanické noviny: 

 čo sa týka  poplatku za nakladanie s odpadmi, navýšil sa o 4,5 €, je to dosť pre 

sociálne slabších, hlavne  pre dôchodcov. V rozpočte sú naplánované výdavky na 

nakladanie s odpadmi na rok 2016 o 7674 € vyššie ako v roku 2015, príjmy sú 

naplánované o 6500 € vyššie v roku 2016 oproti príjmom v roku 2015. Komisia 

životného prostredia by sa mala  problematikou nakladania s odpadmi zaoberať. 

S prijatím VZN o nakladaní s odpadmi sme sa poponáhľali. Náklady sú vyššie 

a neopodstatnené. V časopise sa mali veci okolo odpadov lepšie vysvetliť.  

 Materská škôlka – stará budova nikde sa nespomína, že stará budova bola  

nevyhovujúci priestor –  kotolňa už nefungovala, ani sanita, deti do jedálne chodili po 

schodoch, bolo to neudržateľné. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nechápem o čom rozprávate. Projekt na 

rekonštrukciu starej MŠ pôjde v rámci  novej výzvy, ktorá je vyhlásená na energetickú 

efektívnosť verejných budov. Z tejto výzvy chceme budovu zrekonštruovať a následne 

chceme vrátiť  deti do obnovenej budovy starej MŠ. Minulý rok sme sa dvakrát pokúšali od 

ministerstvo školstva získať peniaze, no neuspeli sme. Boli sme 15 pod čiarou.  

Bc. Bohumír Donoval - oprava chodníkov v Ludaniciach - plánované  výdavky 50 tis. € ?, 

píše sa konkrétne o ulici SNP, kde  pozemky nie sú vysporiadané. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – ide o opravu chodníka na ulici SNP, ktorý je vo 

veľmi zlom stave. Pôjde o rekonštrukciu povrchu chodníka, čo môžeme uskutočniť. Chodník 

je obecný, ale pozemky pod ním sú nevysporiadané.  Nedá sa to uskutočniť z eurofondov,  

musel by sa pozemok majetkoprávne vysporiadať.  

Bc. Bohumír Donoval – kolumbárium. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – pozostalí majú skôr záujem o urnové miesto, takže 

kolumbárium nie je nutnosť riešiť v blízkej budúcnosti. 
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Bc. Bohumír Donoval  - je veľa akcií, čo pripravila komisia kultúry, športu, sociálnych vecí. 

Chýba informovanosť o sociálnych veciach.  

 v časti dotácia poskytnutá Slovenskému orlovi uvedené „pobyt mládeže v prírode 

s Mgr. Kajanovičom, prečo to tam je tak napísané? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – mali sa dohodnúť p. farár s pánom Mackom zo 

Slovenského  orla, takto to bolo uvedené vo vyúčtovaní dotácie, ktorá bola poskytnutá 

organizácii Slovenský orol a my tam uvádzame, načo organizácie dotáciu použili.  Čo sa týka 

sociálnych vecí, nie je problém časopis rozšíriť. Ohľadne kultúry tam je len to, čo sa naozaj 

organizovalo. Časopis som nepripravovala sama, robili na tom všetci pracovníci obecného 

úradu a komisia kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia. 

Bc. Bohumír Donoval  - cesta za cintorínom nie je vysporiadaná, nakladáme financie do 

cudzieho majetku. 

 kosenie kanálov prečo sa obec o ne nemôže starať?  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – cesta na ulici Cintorínskej je obecná. Nemám 

vedomosť o tom, že by tomu bolo inak.  

- obec kosí kanále, hoci to nie je majetok obce,  správcovia tokov kosenie ignorujú, 

odôvodňujú to  nedostatkom finančných prostriedkov. Ak sú občania na VP prácach kosíme. 

Ak sa oneskoríme občania z Mýtnej N. Vsi sú nespokojní, pritom pre obec je to 

nadštandardná práca. Obec nenesie zodpovednosť za stav kanálov, potokov a je tiež na 

občanovi, na jeho zodpovednosti, keď si skracujú cesty popri kanáloch, v prípade nejakého   

úrazu,  obec  nenesie zodpovednosť.  To treba ale ľuďom povedať a nechovať sa populisticky. 

Bc. Bohumír Donoval   - protipovodňové opatrenia zanedbávame. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – suchý polder – 12.01.2016  nadobudlo právoplatnosť 

stavebné pobolenie na suchý polder, dávno po termíne na predkladanie žiadosti o poskytnutie 

dotácie. Toto stavebné povolenie, ako aj všetky ostatné stavebné povoleni, ktoré sú na 

realizáciu pozemkových úprav sú vydané na ministerstvo, nie na obec. Protipovodňové 

opatrenia nezanedbávame. Kanále boli v roku 2011 po viac ako 20 - tich rokoch kompletne 

vyčistené a priebežne sú aj kosené, tak ako som spomínala. Viete o  nejakom probléme 

s kanálmi ?, je potrebné o tom informovať. 

Bc. Bohumír Donoval  - nie o žiadom probléme nevie. 

 areál OFK je zanedbaný, V roku 1998 bolo vydané stavebné povolenie na opravu 

kabín. Kolaudácia bola v roku 2003,  prečo obec neinvestovala do areálu? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – o areál sa stará OFK, nové kabíny sú taktiež už 

v majetku obce (bol spracovaný odborne spôsobilou osobou súdnoznalecký posudok) a bol 

zaradený  do účtovníctva obce od 1.1.2014,  tak nám teda pán poslanec Donoval vysvetlite, 

prečo to nebolo zaradené v majetku v čase, keď ste boli starosta vy? Prečo ste sa nedohodli 

s OFK?  

Bc. Bohumír Donoval – nebolo zdokladované jasné financovanie stavby, obec sa nevedela 

s OFK dohodnúť. Čo keď OFK nebude chcieť spravovať futbalové ihrisko a kabíny? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce -  s OFK sa pripravuje nájomná zmluva, kde budú 

presne stanovené podmienky. Tak ako sa rybári starajú o zverený majetok, ktorý majú od 

obce v nájme, tak aj futbalisti budú mať podobný nájomný vzťah s obcou. Dostávajú dotáciu, 

z ktorej majú svoju činnosť financovať a starať sa o areál.  Pokiaľ to nebudú ochotní robiť 

a nebude mať nikto záujem, aby sa o futbal staral, tak ako zanikol futbal v Topoľčanoch, sa 

môže  stať, že zanikne aj v Ludaniciach, čo je krajná možnosť a nie je to moje prianie  a túto 

možnosť ani nepreferujem. Ale pokiaľ o to naozaj nikto nebude mať záujem, tak iná cesta 

nebude. 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – pripravuje sa návrh nájomnej zmluvy medzi obcou 

a OFK o podmienkach nájmu. 
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Mgr. Zuzana Marková – pokiaľ má niekto z poslancov, tak rozsiahle pripomienky ako pán 

poslanec Donoval,  bolo by vhodné  ich pred konaním OZ   poslať písomne. 

Mária Gerhátová – označenie hydrantov v obci z požiarnického hľadiska. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – hasiči to vyžadujú od obcí, ale vodovod nie je 

v našej správe. Požiadame vodárne, aby nám hydranty vyznačili a zabezpečili funkčnosť 

aspoň jedného hydrantu na každej ulici. Obce sa istým spôsobom dostali medzi vodárne 

a hasičov. Nakoľko hasiči to žiadajú  označiť a opraviť, vodárne sa o to príliš nestarajú  a mi 

sami  to riešiť nemôžeme. 

     Na 5. riadnej schôdzi obecnej rady dňa 29.02.2016 bol návrh od členky rady p. Ing. Evy 

Peškovej, že  v areáli železničnej stanice v Ludaniciach sa už nesmú umiestňovať bicykle, je 

to nariadenie železníc. Cestujúci bicykle opierajú o zábradlie z vonkajšej strany  od koľají, nie 

je to pekný pohľad.  

Otázka k Ing. Ernestovi Barátovi ako zamestnancovi železníc. 

Ing. Ernest Barát – na každú investičnú akciu musí byť spracovaný investičný plán. Bude sa 

na podniku informovať. Prakticky a pomerne aj esteticky majú stojany na bicykle na 

železničnej stanici v Leopoldove.  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce –  kedy je predpoklad opravy železničného priecestia 

smerom na Nádražnú ulicu? 

Ing. Ernest Barát – priecestie je zaradené v investičnom pláne železníc, podľa ktorého sa 

postupuje. Presný termín ešte stanovený nie je. 

Bc. Bohumír Donoval – v akom stave je výstavba bytoviek ? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce -  podľa posledných informácii asi z pred dvoch 

týždňov  je spracovaná projektová dokumentácie k  územnému rozhodnutiu.  Nájomná 

zmluva na pozemok pod bytovky  je do roku 2018. 

 

K bodu 10 – Uznesenia, príloha č. 11  

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

Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

 

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

 

K bodu 11 - Záver 

     Starostka obce na záver zasadnutia poďakovala poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie 

ukončila. 

 

 

                                                                                            Mgr. Ľubica Petráková, v. r.  

                            starostka obce 

Overovatelia: 

 

Bc. Peter  Babinec, v. r. 

 

Bc. Ivan Žák, v. r.  

 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Štaffenová  

 

V Ludaniciach, dňa 08.03.2016 
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