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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 01.06.2016 

 

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. 

 

Zapisovateľ:    Ing. Milan Lukáč                             Pozvaná:    Eva Ivanová, účtovníčka obce             

 

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. Eva Pešková, Ing. Marek 

Miko. 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. Peter Babinec 

      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 9. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, príloha č. 3 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015, príloha  

      č. 4 

4. Záverečný účet obce Ludanice za rok 2015, príloha č. 5 

5. Výročná  správa obce Ludanice za rok 2015, príloha č. 6 

6. Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce 

Ludanice k 31.12.2015 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, 

príloha č. 7 

7. Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce k 1.6.2016, príloha č. 8 
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      8.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III. štvrťrok    

            2016,  príloha č. 9 

9.   Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ludanice na roky 2016 – 2021, príloha   

      č. 10 

      10. Informácia o projektových zámeroch obce Ludanice 

11. Rôzne  

      12. Diskusia 

      13. Uznesenia  

      14. Záver 

 

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

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 9. 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 02. 03. 2016. 

 

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

 

 

K bodu 3 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015, 

príloha č. 4 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce predniesol stručne svoje stanovisko k záverečnému 

účtu za rok 2015. 

Bc. Bohumír Donoval – záverečný účet by mal obsahovať aj informácie o rozpracovaných 

investíciách, o novom cintoríne a pozemkových úpravách. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – tento problém sme už riešili na predošlých obecných 

zastupiteľstvách pozemkové úpravy nie sú rozostavaná investícia obce, stavebné povolenie je 

na ministerstve pôdohospodárstva. 

Eva Ivanová, účtovníčka obce – pozemky z pozemkových úprav už boli zapísané do majetku 

obce a sú vedené na účte 031. 

Bc. Bohumír Donoval – aké sú dôvody nezrealizovania nového cintorína, chcel by sa o tom 

dočítať v stanovisku HK a v záverečnom účte obce. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – ešte nevieme, čo sa bude realizovať, závisí to od 

finančného stavu obce. 

Bc. Bohumír Donoval – čo bude v budúcnosti s materskou školou – aká bude realizácia (MŠ, 

dom dôchodcov), chcel by aj správu z komisií, aby sa k tomu  členovia komisií vyjadrili. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 

2015 na vedomie. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržali sa – 0  
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K bodu 4 – Záverečný účet obce Ludanice za rok 2015, príloha č. 5 

Správu  predložila Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce a  p. Eva Ivanová, účtovníčka obce 

informovala – materiál poslanci  dostali. 

Eva Ivanová, účtovníčka obce - konštatovala, že výsledok hospodárenia obce za rok 2015 bol  

schodok vo výške 87687,13 eur, schodok rozpočtu sa financoval takto: 

a)  z príjmových finančných operácií vo výške 3426,10 eur 

b)  z rezervného fondu vo výške 84261,03 eur 

Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu – dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 1454,35 

eura budú zaradené cez príjmové finančné operácie do rozpočtu roku 2016. 

Bc. Bohumír Donoval – chcel by , aby boli aj uverejnené aj priemerné výšky platov učiteľov, 

aj nepedagogických pracovníkov a zamestnancov obce, kto , koľko berie, akú mzdu a aj 

konkrétne čísla 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – tieto informácie pokiaľ nám to umožňuje zákon 

o ochrane osobných údajov môžeme uviesť v nasledujúcom obecnom zastupiteľstve. 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – je potrebné vyzdvihnúť že v minulom roku sme 

dosiahli väčší príjem peňazí za nedoplatky  za  komunálny odpad, kvázi za daň 

z nehnuteľnosti. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – vo veľa prípadoch  dopomohla k tomu sociálna 

poisťovňa, ktorá spolupracuje s obcami. Na základe informácii od poisťovne pracovníčky 

obce môžu efektívnejšie vymáhať nedoplatky. Je ale veľmi ťažko vymôcť nedoplatky od 

neplatičov, ktorí nie sú vedení v systéme sociálnej poisťovne.    

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Ludanice za rok 2015 s výrokom 

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.  

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1 (Bc. Bohumír Donoval) 

 

 

K bodu 5 – Výročná správa obce Ludanice, príloha č. 6 

Správu predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – materiál poslanci  dostali. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – doplnila zopár faktov o základnej škole a obecnom 

úrade. 

Bc. Bohumír Donoval – koľko tried je na škole a v materskej škole  a koľko je žiakov 

v triedach? 

Bc. Bohumír Donoval – hlavne ho zaujíma základná škola, lebo majú nejaké zmeny v 

legislatíve.  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – počet žiakov v triedach sa mení, počet detí do 

materskej školy je väčší ako je kapacita tried. Na základnej škole nám v posledných rokoch 

idú dve paralelné triedy, čo vo vyšších ročníkoch nebolo. Neviem o zásadných zmenách 

v školskej legislatívne, podľa ktorej by mohol hroziť našej škole zánik. Našu školu navštevujú 

deti nielen z nášho školského obvodu, ale aj z Kamanovej, Beliniec, alebo Chrabrian. 

Mgr. Zuzana Marková – v školskom roku 2016/2017 by sa mali otvoriť pravdepodobne 2 

triedy prváčikov. 

Bc. Bohumir Donoval – bolo by dobre, aby sa udržala tendencia počtu žiakov – nech neklesne 

počet žiakov na základnej škole. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročnú správu obce Ludanice za rok 2015. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0  
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K bodu 6 – Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky 

obce Ludanice k 31.12.2015 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, 

príloha č. 7 

Správu predložila a informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - materiál poslanci  

dostali. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej 

účtovnej závierky obce Ludanice k 31. 12. 2015 a o overení výročnej správy s účtovnou 

závierkou za rok 2015. 

 

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

 

 

K bodu 7 – Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce k 1.6.2016, príloha č. 8 

Informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce - materiál poslanci  dostali. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala o plánovaných projektoch, na základe 

ktorých bude potrebné urobiť zmenu, alebo navýšiť rozpočet prislušných kapitol 

(Rekonštrukcia budovy bývalej materskej školy, Chodník Mýtna Nová Ves popri ceste I/64, 

Zberný dvor pri železničnej stanici) 

Bc. Bohumír Donoval – je to v územnom pláne? 

Eva Ivanová, účtovníčka obce – rozpočet sa navýšoval aj o položky, ako sú chodník – verejné 

obstarávanie (v rozpočte sme nato zabudli), kultúrny dom – núdzové osvetlenie, kolumbárium 

sa realizovať nebude. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce, Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – chodník 

Mýtna Nová Ves – obstarávanie išlo cez vestník. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – kolumbárium nebude, medzi ľuďmi nie je záujem, 

nedávno sme mali tri pohreby kde bola kremácia a pozostalí majú skôr záujem o menšie 

hrobové miesta klasické – v zemi. 

Eva Ivanová, účtovníčka obce – prvou úpravou rozpočtu obce Ludanice k 01. 06. 2016 boli 

upravené príjmy rozpočtu o 112 680,00 eur a výdavky o 29 140,00 eur. Po tejto úprave sú 

celkové príjmy rozpočtu 1 294 717,00 eur a celkové výdavky rozpočtu 1 127 397,00 eur.  

Bc. Bohumír Donoval – kto robí dokumentáciu na zberný dvor a materskú školu? 

Mgr. Ľubica Petráková – na zberný dvor robí dokumentáciu k územnému konanie firma 

z Bratislavy, ktorá má skúsenosti s projektovaním zberných dvorov a materskú školu robili 

viacerí projektanti podľa jednotlivých projekčných prác a remesiel. 

  

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce Ludanice na rok 2016 rozpočtovým 

opatrením č. 4/2016 podľa predloženého návrhu k 01.06.2016. 

 

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

 

 

K bodu 8 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III. 

štvrťrok 2016, príloha č. 9 

Predkladal a informoval Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – návrh bol spracovaný 

v marci 2016, bol zverejnený.  Obecné zastupiteľstvo má možnosť doplniť alebo navrhnúť 

ďalšiu oblasť, ktorú chce skontrolovať. 
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Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice 

na II. a III. štvrťrok  2016. 

 

 

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

 

 

K bodu 9 – Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ludanice na roky 2016 – 2021, 

príloha č. 10 

Mgr. Ľubica Petráková,  starostka obce – dostali sme ponuku od odborne znalej osoby na 

vypracovanie komunitného plánu, ktorý nám ho za finančnú odmenu vyhotovil. Poslanci 

dostali vypracovaný komunitný plán a každý rok sa môže otvoriť a dopĺňať.  

Bc. Bohumír Donoval – ako sa bude tento plán uvádzať do života. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – tak ako doposiaľ, hlavne sú priority na získavania 

eurofondov. 

Bc. Bohumír Donoval – zástupcovia obce neboli na sedeniach s dôchodcami, nemohli mať 

pripomienky. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – sociálna komisia nemala k tomu žiadne pripomienky 

Bc. Bohumir Donoval – nemyslím, že všetci k tomu pridali svoje pripomienky, mohlo by byť 

viac príležitosti na obci pre sociálne slabších – pomoc v núdzi. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nezamestnanosť v okrese Topoľčany klesla. 

Bc. Bohumír Donoval – dáva obec finančné prostriedky na ocenenie pre najlepších žiakov? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – musia spĺňať určité kritéria na ocenenie, žiakov 

odporúča predsednícka rada školy. 

Mgr. Zuzana Marková – tento rok budú ocenení traja žiaci, ktorí sú aktívni v rôznych 

súťažiach a taktiež vynikajú v prospechu, vyhlásení sú len tí najlepší z najlepších. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – do úvahy sa berú len žiaci 5. až 9. ročníka základnej 

školy 

Ing. Eva Pešková – 2 až 3 deťom sa prispieva na stravu v jedálni? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – poskytuje sa dotácia iba na obedy pre deti ZŠ a pre 

deti v MS aj na desiatu a olovrant a platí to úrad práce Topoľčany. 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – obec je povinná mať VZN o príspevku pre sociálne 

slabších občanov a deti? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nie, obec zatiaľ VZN takéhoto typu nemá. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ludanice na roky 

2016 -2021.  

 

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

 

 

K bodu 10 – Informácia o projektových zámeroch obce Ludanice 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - informovala obecné zastupiteľstvo o projektových 

zámeroch obce Ludanice:   

 - Rekonštrukcia strechy kabín futbalového klubu OFK Ludanice - bola v máji dokončená,     

   vyfakturovaná a následne aj vyplatená firme BRUFIA.  

-  Rekonštrukcia budovy bývalej materskej školy, je spracovaná projektová dokumentácia,    

   v súčasnosti vybavujeme stavebné povolenie. Na dosiahnutie potrebnej úspory energii     

   budeme musieť vybudovať tepelné čerpadlá. 

-  Zberný dvor pri železničnej stanici –aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia  
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    k územnému rozhodnutiu a  vybavujeme územné rozhodnutie na prepis pozemkov od SPF  

    Bratislava na obec.  

-  Chodník Mýtna Nová Ves popri ceste I/64 

 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - zákazku na výstavbu chodníka v Mýtnej Novej Vsi 

získala dostala firma PAK-INVEST, zmluva bola podpísaná v apríli a firma má 3 mesiace na 

odovzdanie diela. Momentálne, ale firma ešte nezačala so stavebnými prácami. Firmu 

pravidelne vyzývam, aby oznámili termín začatia stavebných prác a naposledy oznámili, že 

stavbu začnú realizovať začiatkom júla.  V takomto prípade je, ale veľký predpoklad, že 

nestihnú stavbu ukončiť a odovzdať v dohodnutom termíne, za čo im hrozia na základe 

zmluvy 0,05 % za jeden deň omeškania z celkovej sumy. 

Ing. Eva Pešková – ako budeme pokračovať ďalej, keď daná firma nezačne a nedokončí 

výstavbu? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – potom môžeme hľadať iných záujemcov. Nakoľko 

bol novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní, nebudeme musieť riešiť zákazku 

prostredníctvom vestníka. 

Ing. Eva Pešková – zberný dvor ?  bude iba na stavebný odpad ? čo s tuhým odpadom ? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – v projekte bude riešený všetok odpad aj 

s potrebnými strojmi, traktor, drtička konárov... 

Silvester Bilik – čo bude s odpadom v Mýtnej Novej Vsi ? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – odpad, ktorý je na skládke teraz sa zlikviduje, konáre 

prevezieme na plochu nad stanicu a tam sa podrtia, taktžiež aj stavebný odpad. Bude potrebné 

pohľadať  vhodnú voľnú plochu, ktorá je vlastníctvom obce, kde bude môžné zriadiť stojiská 

na zhromažďovanie odpadu a ten bude následne prevezený na zberný dvor. 

  

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach zobralo na vedomie informácie o projektových 

zámeroch obce Ludanice. 

 

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

 

 

K bodu 11 – Rôzne, K bodu 12 – Diskusia 

Ing. Eva Pešková- požiadala poslancov obecného zastupiteľstva, aby oboznámili (urobili 

osvetu) občanov našej obce o pozemkových úpravách, pretože ľudia nemajú vedomosť, kde 

a aké pozemky majú. Ľudia nemajú zapísané všetky svoje pozemky a pôdu na katastrálnom 

úrade. Majú v tom neporiadok, a tým strácajú svoje majetky. Rada príjme všetkých ľudí, aby 

došli na PD Ludanice a rada im pomôže dať dokopy tieto dokumenty, poprípade poradí. 

Martin Zelenák- navrhol, či by nedal na cintoríne v Ludaniciach spraviť nejaký centrálny 

chodníček, poprípade nejaké bočné, aby sa ľudom lepšie chodilo po cintoríne 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce-  už sme hľadali možnosti na chodníky , len problém je 

v tom, že v starej časti cintorína nie je možné v strede urobiť žiaden chodník, pretože hroby 

nie sú rovných radoch. Najskôr by ešte bolo možné niečo vybudovať popri poslednom rade od 

vnútornej strany ohrady. Na novej časti je možné vybudovať chodník popri posledných  

hroboch. Upozornili sme aj  pohrebné služby, aby dodržiavali vymedzené priestory určené pre 

jednotlivé hroby 

Bc. Bohumír Donoval- ľudia v Mýtnej Novej Vsi ho upozornili na krajčírsku dielňu Hantex 

group, (budova starej školy v Mýtnej N. Vsi), že okolie budovy nie je udržiavané, rastie tam 

vysoká tráva, buriny, a tým sa poškodzujú aj múry budovy. Ďalej upozornil nato, že nad 

železnicou smerom od rampy k zbernému miestu je zhluk biologického a stavebného odpadu 

a treba s tým niečo robiť. Prečo sa prenáša odpad z obecného úradu pri železnicu, zbytočne za 
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míňajú pohonné hmoty- dvojitá robota. Treba to roztriediť a komisia životného prostredia by 

sa mala tým zaoberať. A taktiež sa hromadí odpad v Mýtnej Novej Vsi. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce -   budeme kontaktovať majiteľa firmy Hantex 

a upozornime ho  aby udržiaval prenajatý objekt a areál okolo neho. Ohľadne odpadu na 

stanicou  - v blízkej dobe príde externá firma s drtičkou  a stavebný odpad sa rozomelie na 

materiál, ktorý budeme môcť opätovne použiť.  Taktiež príde drtička na zelený odpad, ktorý 

po pomletí bude odvezený do kompostárne. Odpad nemôžeme hromadiť za obecným úradom 

a preto sa pravidelne vyváža a sústreďuje na mieste, kde prídu drtičky.  

Silvester Bilik- treba dať nejaké výstražné tabule, aby ľudia nesypali odpad na miesta ktoré 

nie sú nato určené v Mýtnej Novej Vsi. 

Bc. Bohumír Donoval – má obec nejaké informácie, čo sa týka problematiky výstavby 

nájomných bytom pri železničnej stanici v Ludaniciach? Treba pozvať zástupcov investorov, 

aby sa k tomu vyjadrili. Treba dať občanom najavo, že sa niečo deje, že tie byty budú, lebo 

určite by to ľudí zaujímalo a mali by záujem. Bolo by dobre, keby investori vypracovali 

harmonogram prác. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – podľa posledných informácii sa dokončujú projekty 

k územnému rozhodnutiu. Nemôžeme firmu zaviazať k tomu, aby nám vypracovala 

harmonogram prác, pretože nás k tomu nič neoprávňuje.  Firma bola upozornená, že pokiaľ 

nemajú o výstavbu bytov záujem oni, núkajú sa obci iné firmy, ktoré sú schopné a ochotné 

postaviť byty za tých istých podmienok ako máme s firmou KUPES, s.r.o. 

Mária Gerhátová – pri Helmutovi Bauerovi je neporiadok, ktorý zasahuje do cesty a tvorí 

neestetický obraz pre občanov  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce –  majiteľa sme už písomne oslovili, aby piesok 

a kamene odstránil, nakoľko to doposiaľ neurobil budeme ho kontaktovať a opätovne 

 budeme žiadať o odstránenie neporiadku. 

Ing. Eva Pešková – majú občania našej obce záujem o stavebné pozemky? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - určite je v obci záujem o stavebné pozemky, ale 

nemáme žiadnu takúto evidenciu. Občania si pozemky kupujú od súkromníkov. Problém je 

v tom, že občania na uliciach, ktorých záhrady by bolo možné predeliť cestou, nie sú ochotní 

predať pozemky ani pod cestu 

Ing. Eva Pešková – aktivačné práce a obec ? financuje tieto práce obec? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - momentálne máme ľudí na aktivačných prácach, 

ktorí si odpracovávajú dávku v hmotnej núdzi, tí pracujú 32 hodín mesačne. Ďalšiu kategóriu 

tvoria tí ktorí pracujú 4 hodiny denne. Títo majú preplácané cca 68 Eur  k dávke v hmotnej 

núdzi. Jednu pracovníčku máme na dobrovoľnícku prácu a tejto taktiež príspevok prepláca 

UPSVaR. Piatich pracovníkov máme zamestnaných na pracovnú zmluvu na dobu určitú,  

ktorí sú platení cez úrad práce a sociálnych vecí a rodiny.  UPSVaR  na základe zmluvy 

prepláca obci 95% mzdových nákladov a obec platí 5% a stravné lístky. Obci nerobí problém 

„prijať“ ľudí na aktivačné práce, ale čím ďalej je ich menej, takých čo chcú si odrobiť tieto 

príspevky, resp. je málo už schopných alebo už nemajú pracovné návyky – dlhodobo 

nezamestnaný 

  

 

K bodu 13 – Uznesenia, príloha č. 11  

      

Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 9. riadnom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0  
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K bodu 14 - Záver 

     

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

ukončila. 

                                                                         

 

 

 

                           

 

                                Mgr. Ľubica Petráková, v. r. 

                                starostka obce 

     

 

Overovatelia: 

 

Ing. Eva Pešková, v. r. 

 

Ing. Marek Miko, v. r.       

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Milan Lukáč 

 

 

V Ludaniciach, dňa 07. 06. 2016 

 

 


