Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,
ktoré sa konalo dňa 17. 08. 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, Bc. Bohumír
Donoval, Mgr. Zuzana Marková, Ing. Marek Miko, Ing. Eva Pešková, Martin Zelenák.
Ospravedlnili sa : Mária Gerhátová
Pozvaní: Eva Ivanová, účtovníčka obce
Ing. Božena Vargová, ekonómka obce
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy
Zapisovateľ: Ing. Milan Lukáč
K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Ľubica Petráková. Privítala
prítomných poslancov. Starostka konštatovala, že je prítomných 8 poslancov, zasadnutie je
uznášaniaschopné. Starostka určila overovateľov zápisnice: Bc. Bohumír Donoval, Silvester
Bilik. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali pripomienky
k vyhotovenej zápisnici.
Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení:
Návrhová komisia:
1. Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce
2. Ing. Marek Miko
3. Martin Zelenák
Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním: za: - 8, proti: - 0, zdržali sa: - 0.
Starostka obce dala hlasovať o bodoch programu: (pozvánka - príloha č. 1):
Program:
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 10. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, príloha č. 3
3. Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Ludanice
k 31.12.2015, príloha č. 4
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4. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce
Ludanice k 31. 12. 2015, príloha č. 5
5. Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou Obce Ludanice k 31. 12. 2015, príloha č. 6
6. Prehľad čerpania rozpočtu obce k 30. 06. 2016, príloha č. 7
7. Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce k 17. 8. 2016, príloha č. 8
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2016 o určení výšky
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01. 09. 2016,
príloha č. 9
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 3/2016 o zásadách
hospodárenia s majetkom Obce Ludanice, príloha č. 10
10. Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly výberu zhotoviteľa stavebných prác
,,Chodník pri ceste I/64 v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves“, príloha č. 11
11. Rôzne, príloha č. 12
12. Diskusia
13. Uznesenia
14. Záver
Schválenie programu zasadnutia bolo vykonané hlasovaním: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 10. 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 10. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 01. 06. 2016.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 3 - Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Ludanice
k 31.12.2015, príloha č. 4
Správu predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce - materiál poslanci dostali.
Bc. Bohumír Donoval – poznamenal, že mu vo výročnej správe chýbajú informácie o novom
obecnom cintoríne a taktiež informácie o pozemkových úpravách obec Ludanice.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – podotkla, že pokiaľ chcel pán poslanec Donoval
niečo dopĺňať alebo meniť mal sa vyjadriť k tomu už na finančnej komisii a správy obecného
majetku, ktorej je členom.
Bc. Bohumír Donoval – spomenul, že čo sa týka pozemkových úprav a nového cintorína, na
tieto fakty sa už pýtal aj v minulosti na zastupiteľstvách. Podotkol, že by sa mali čerpať
finančné prostriedky z ministerstva pôdohospodárstva. Požiadal, aby sa problematikou
pozemkových úprav zaoberala komisia finančná a správy majetku.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – na pozemkové úpravy bolo stavebné povolenie
vydané na ministerstvo pôdohospodárstva, ani jedno stavebné povolenie nie je na obec.
V zápisniciach z predchádzajúcich zastupiteľstiev sa už o uvedenom probléme rokovalo.
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Pozemkové úpravy nie sú projektom obce a nemáme ich ako vykazovať. Nie je to ani
rozpracovaná investícia obce, aby sa takto vykazovala.
Ing. Ernest Barát – hlavný kontrolór – požiadavky Bc. Donovala možno zapracovať do
výročnej správy obce o čom sme hovorili na predchádzajúcom zastupiteľstve, ale
konsolidovaná účtovná závierka je čisto účtovnícka záležitosť.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej
závierke obce Ludanice za rok 2015.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0

K bodu 4 – Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
Obce Ludanice k 31. 12. 2015, príloha č. 5
Správu predložila a informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - materiál poslanci
dostali.
Obecné zastupiteľstvo zobralo správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej
závierky Obce Ludanice k 31. 12. 2015 na vedomie.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1 (Bc. Bohumír Donoval)

K bodu 5 - Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou Obce Ludanice k 31. 12. 2015, príloha č. 6
Správu predložila a informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - materiál poslanci
dostali.
Obecné zastupiteľstvo zobralo správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou Obce Ludanice k 31. 12. 2015 na vedomie.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 6 – Prehľad čerpania rozpočtu obce k 30. 06. 2016, príloha č. 7
Prehľad čerpania rozpočtu obce k 30. 06. 2016 predložila a informovala p. Eva Ivanová,
účtovníčka obce – materiál poslanci dostali.
Bc. Bohumír Donoval – sa spýtal na úpravu pri položke kultúrne služby KD – oprava
a údržba, kde bol naplánovaný rozpočet 10 000 eur a po úprave sa zmenil 13 500 eur, prečo sa
zvýšila táto suma.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – tieto finančné prostriedky boli použité na výmenu
núdzového osvetlenia v kinosále kultúrneho domu v Ludaniciach, ktoré bolo v havarijnom
stave a muselo sa zrekonštruovať nakoľko KD by neprešlo revíziou elektriky. Na začiatku
sme počítali so sumou 8500 eur, ale na základe komplikovanejších práce nás stála výmena
núdzového osvetlenia 12 056,88 eur. Taktiež máme aj hotovú novú revíznu správu.
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Bc. Bohumír Donoval – sa spýtal na úpravu pri položke externý manažment – zberný dvor,
kde sa rozpočet po úprave navýšil o 5000 eur.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – tieto finančné prostriedky sú naplánované a budú
využité na základe, toho či vybavíme pozemky na ktorých by sa mal zberný dvor realizovať.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prehľad čerpania rozpočtu obce k 30. 06. 2016.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 7 – Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce k 17.08.2016, príloha č. 8
Predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce - materiál poslanci dostali.
Eva Ivanová, účtovníčka obce - v príjmoch obce došlo k navýšeniu podielových daní o 9600
eur. Vo výdavkoch navýšenie o 9600 eur, sú tu zahrnuté výdavky na právne, súdne
a exekútorské poplatky vo výške 5600 eur a výdavky na opatrovateľskú službu OZ
Spokojnosť vo výške 4000 eur. Starostka obce môže rozhodovať o zmenách v rozpočte iba do
výšky 3000 eur a preto musia byť tieto zmeny predložené obecnému zastupiteľstvu na
schválenie. A spomenula, že zatiaľ máme ešte rezervu v podielových daniach.
Ing. Eva Pešková – sa spýtala o aké poplatky išlo? Prečo obec v tom čase nezaplatila danú
podlžnosť voči sociálnej poisťovni?
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór – obec mala v minulosti podlžnosť voči sociálnej
poisťovni, ktorú zaplatila s oneskorením. Je to ešte záležitosť z roku 1998. Sociálna poisťovňa
začala finančnú podlžnosť vymáhať cez exekútora. Obec v tom čase nevyužila právo
o odpustenie penále. Vtedajší vymáhajúci exekútor zomrel , ale po čase túto exekúciu obnovil
jeho nástupca a táto suma, ktorú obec musela zaplatiť je vlastne len odmena danému
exekútorovi za jeho prácu. Problém je v tom, že poplatky exekútorovi nie je možné premlčať.
Hoci sme sa dvakrát odvolávali na súd, ten nakoniec potvrdil nárok exekútora a tak sa táto
podlžnosť musela vyplatiť.
Obecné zastupiteľstvo schválilo druhú zmenu rozpočtu obce Ludanice na rok 2016
rozpočtovým opatrením č. 6/2016 podľa predloženého návrhu k 17. 08. 2016.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 8 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2016 o určení
výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01. 09. 2016, príloha č. 9
Predložila Ing. Božena Vargová, ekonómka obce a informoval Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ
školy – materiál poslanci dostali.
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – sa vyjadril, že naposledy sme zvyšovali túto sumu
v roku 2011. Odvtedy sa zvýšili aj náklady na jedného žiaka. V minulosti sme 12 -15 žiakov
sociálne odkázaných, pričom v školskom roku 2016/2017 máme už len 1 takéhoto žiaka a to
v materskej škole.. Túto sumu sme navrhli navýšiť o 1 euro na jedného žiaka na mesiac. Naša
škola patrí medzi školy s najnižšou sumou na jedného žiaka. 70 % peňazí ide na materiálne
zabezpečenie a činnosť ŠKD a ostatok ide na miestností (skrine, atď.)
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Bc. Peter Babinec, Ing. Eva Pešková – prečo sa zvyšovala suma iba o 1 euro? Prečo by suma
nemohla byť vyššia?
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – myslím si že takéto zvýšenie nebude pre rodičov
problém a na stretnutiach, kde bola väčšina rodičov, nemala s tým väčšina rodičov problém.
Toto zvyšovanie je postupné, keby bolo treba, zvýšili by sa náklady, tak nie je problém zvýšiť
túto sumu opäť o rok.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór – aká je asi ročná suma v eurách?
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – keď zoberieme, že v školskom roku 2016/2017 máme
55 detí v ŠKD, na jedno dieťa pripadá suma 4 eura, máme 10 mesiacov, tak výsledná suma je
cca 2200 eur.
Bc. Bohumír Donoval – poďakoval Mgr. Vladimírovi Káčerovi za vysvetlenie, prečo sa má
zvyšovať príspevok na čiastočnú úhradu žiakov MŠ a školských zariadeniach. Nakoľko
v pôvodnom návrhu úhrady za žiakov, ktorý bol predložený finančnej komisii nebolo
zdôvodnenie navýšenia príspevku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2016,
ktorým sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01. 09. 2016
a zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2012, ktorým sa určuje
výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 9 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 3/2016 o zásadách
hospodárenia s majetkom Obce Ludanice, príloha č. 10
Predložila a informovala Ing. Božena Vargová, ekonómka obce - materiál poslanci dostali.
Ing. Božena Vargová, ekonómka obce – uviedla že v návrhu sú už zapracované pripomienky
Ing. Ernesta Baráta a Bc. Bohumíra Donovala, s ktorými súhlasila finančná komisia a správy
obecného majetku na svojom zasadnutí. Všeobecne záväzné nariadenie sa naposledy menilo
v roku 2007. Obec Ludanice dodržiavala zákon pri prevode majetku obce, ale postup pri
prevode majetku nemala rozpracovaný v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č.
3/2016 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Ludanice a zároveň ruší Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Ludanice č. 2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Ludanice.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 10 – Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly výberu zhotoviteľa stavebných
prác ,,Chodník pri ceste I/64 v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves“, príloha č. 11
Predložil a informoval Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór - materiál poslanci dostali.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór – cieľom jeho kontroly bolo dodržiavanie postupov
v súlade s platnými ustanoveniami Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ( ďalej iba
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„Zákon o VO“) pri výbere zhotoviteľa stavebných prác na chodníku pri ceste I/64 v obci
Ludanice, časť Mýtna Nová Ves.
Po vykonaní kontroly mohol konštatovať, že pri výbere zhotoviteľa predmetných
stavebných prác obec prostredníctvom osoby odbornej spôsobilej na verejné obstarávanie,
postupovala podľa § 100 a zároveň dodržala ďalšie súvisiace ustanovenia Zákona o VO.
Nakoľko úspešný uchádzač – spoločnosť PAK-INVEST, s.r.o. na splnenie podmienok
účasti predložila okrem iných aj zoznam stavebných prác uskutočňovaných za
predchádzajúcich 5 rokov doplnených potvrdeniami o uspokojivom vykonaní týchto
stavebných prác, je predpoklad, že predmetné stavebné práce zhotoví v požadovanej kvalite
a dohodnutom termíne.
Bc. Bohumír Donoval – chcel vedieť meno druhého záujemcu na zhotovenie stavebných prác
a či bola obec pri otváraní ponúk?
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – druhým záujemcom bola firma z východu, myslím
že Košíc jej názov si nepamätám.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór – obaja záujemcovia splnili podmienky, rozhodla najnižšia
cenová ponuka, verejné obstáravanie zabezpečili PRECÍZIA s.r.o., bola dodržaná
transparentnosť súťaže.
Bc. Bohumír Donoval – skonštatoval, že voľba bola aká bola, je to následne vidieť na
prácach, ktoré sa zatiaľ vykonali na chodníku.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – momentálne sú stavebné práce zastavené na základe
podnetu p. Fraňovej, z okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii
v Nitre nakoľko nebolo dodržané správne dopravné značenie na ceste, ale práce aj tak
pokračujú, s tým, že neobmedzujú premávku
Bc. Bohumír Donoval – spýtal sa kto je stavebný dozor na chodník a nie je spokojný so
sumou 3200 eur, ktorú dostane ako odmenu. Táto odmena sa mu zdá neprimerane vysoká,
keďže ide o 352 bm chodníka. V prepočte to vychádza 9 eur za jeden bežný meter, pritom sa
jedná o jednoduchú stavbu, ktorá si nevyžaduje stálu prítomnosť dozora. Počet kontról sa dá
zistiť zápisom v stavebnom denníku.
Silvester Bilik - podľa neho je odmena primeraná, pretože Ing. Milan Babala je živnostník
a s tým sú spojené aj určité náklady
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – stavebným dozorom je poverený Ing. Milan Babala,
svoju prácu si vykonáva dôsledne, chodí každý kontrolovať stavbu. Čo sa týka odmeny, tak je
primeraná, netvorí ani 10 % z celkovej sumy.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór – podotkol, že obec nemusí robiť výberové konanie na
stavebný dozor a je bežné rozpätie odmeny pre stavebný dozor 5 až 10%.
Obecné zastupiteľstvo vzalo správu hlavného kontrolóra obce z kontroly výberu zhotoviteľa
stavebných prác ,,Chodník pri ceste I/64 v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves“ na vedomie.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1 (Bc. Bohumír Donoval)

K bodu 11 – Rôzne, príloha č. 12
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – prečítala ďakovný list od riaditeľa školy Mgr.
Vladimíra Káčera, v ktorom ďakuje starostke obce, obecnému zastupiteľstvu za poskytnutú
finančnú pomoc a podporu pri zabezpečení účasti žiakov základnej školy na reprezentácií
v Českých Budějoviciach na podujatí EUROGYM 2016.
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Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – osobne poďakoval pani starostke a obecnému
zastupiteľstve za poskytnutú finančnú pomoc a podporu na zabezpečenie akcie s tým, že naša
škola bola vybraná aby reprezentovala Slovensko aj na záverečnom galavečere.

K bodu 12 – Diskusia
Bc. Peter Babinec – sa spýtal, či sa bude niečo robiť s ulicou 1. mája, pretože nie je v dobrom
technickom stave a keď naprší vznikajú veľké kaluže vody
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – s opravami na ulici 1. mája počítame v rozpočte,
ale musíme počkať na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré sme vynaložili na výmenu
verejného osvetlenia v obci. V najbližšej dobe bude mať obec kontrolu, ktorá bude zameraná
na Projekt verejného osvetlenia a potom očakávame vrátenie finančných prostriedkov.
Silvester Bilik – informoval obecné zastupiteľstvo, že v Mýtnej Novej Vsi sa začalo
v poslednom čase s výstavbou nových rodinných domov a preto by chcel dať do pozoru, aby
sa riešilo niečo aj s cestnými komunikáciami, ktoré budú potrebné.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – skonštatovala, že môžeme osloviť majiteľov
pozemkov, kde budú stáť rodinne domy, či sú ochotní predať pozemky za rozumnú cenu
Bc. Bohumír Donoval – bolo by dobre osloviť majiteľov a zvolať spoločné stretnutie, s nimi
to prejednať a aby sa k tomu vyjadrili
Ing. Eva Pešková – pozemkové úpravy by tento problém nevyriešili?
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – dané pozemky sú v intraviláne obce. Ide o súkromné
vlastníctvo.
Bc. Bohumír Donoval – poukázal na všeobecne záväzné nariadenie čo sa týka trhového
poriadku. Na základe tohto podotkol, že či sme riešili predavači melónov pri p. Kapustovi na
ulici Topoľčianskej. A taktiež treba robiť niečo s tými paletami, ktoré tam po nich ostávajú, v
čase, keď sa nepredáva.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno, daný problém sme riešili, ale dostali sme
odpoveď, že daný pozemok patrí p. Žemberovi, ktorý ho má v prenájme a on im dovolil
predávať melóny na tomto mieste. Upozorňovala som ich viackrát, ale bezvýsledne. Nie sú
na verejnom priestranstve obce a je problém na nich uplatňovať Trhový poriadok. Palety
v najbližšom čase odstránime.
Bc. Bohumír Donoval – bolo by dobre niečo robiť so suchou lipou na cintoríne
v Ludaniciach.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – daný problém sme už riešili, ale podľa zákona
musíme počkať na koniec vegetačnej doby. Už máme aj rozhodnutie na výrub lipy a aj by
sme to stihli do začiatku vegetačnej doby, ale sa do toho zapojil nejaký ochranár z Bratislavy
a na základe jeho podnetu sme museli počkať na doručenie rozhodnutia o výrube, ktoré on
prevzal až po 31.3.2016.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór – takýto istý problematický strom je aj na ceste k stanici
v Mýtnej Novej Vsi, bude aj s týmto niečo robiť?
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – musíme taktiež počkať na koniec vegetačnej, ale
počas vegetačnej doby je dovolený ozdravný rez, ktorý pravidelne vykonávame na stromoch,
ktoré sú problematické. Ozdravný rez na lipách robil aj tento rok pán Vaszko a je s ním
dohodnutý aj výrub lipy na cintoríne. Nakoľko v poslednej dobe pri búrkach popadali konáre
z orezaných líp v Mýtnej Novej Vsi vybavíme povolenie výrubu aj na tieto stromy.
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K bodu 13 – Uznesenia, príloha č. 13
Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 11. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
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:
Bc. Bohumír Donoval, v. r.

Silvester Bilik, v. r.

Zapísal: Ing. Milan Lukáč
V Ludaniciach, dňa 26. 08. 2016
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