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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 27. 03. 2017 

 

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, Bc. Bohumír Donoval, Bc. Mária 

Gerhátová, Mgr. Zuzana Marková, Ing. Marek Miko, Martin Zelenák, Bc. Peter Babinec. Ing. 

Eva Pešková 

                  

Zapisovateľ:  Ing. Milan Lukáč                             

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Ľubica Petráková. Privítala 

prítomných poslancov. V úvode upozornila, že priebeh rokovania obecného zastupiteľstva 

bude zaznamenávaný na digitálny diktafón. Starostka konštatovala, že je prítomných 9 

poslancov, zasadnutie je uznášaniaschopné. Starostka určila overovateľov zápisnice: Ing. 

Marek Miko, Bc. Peter Babinec. 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.   Martin Zelenák 

      3.   Bc. Mária Gerhátová 

 

Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:   za: - 9 (podľa prezenčnej listiny), 

proti: - 0,  zdržali sa: - 0. 

 

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

 

Program:  

 

2.   Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt   

  „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy“  

      3.     Uznesenie 

      4.     Záver 

 

 

Schválenie programu zasadnutia bolo vykonané hlasovaním: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), 

proti – 0, zdržali sa – 0  
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K bodu 2 - Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt 

„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy“, príloha č. 3  

        Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – čakali sme na výzvu na materskú 

školu, ktorá bola vyhlásená 27. februára, s tým, že 1. kolo sa bude uzatvárať 31. marca. Zatiaľ 

je všetko pripravené, tak, že by sa to do 31. marca malo stihnúť podať. Požiadavky vo výzve 

sú neskutočné a už boli aj zmenené. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dnes, musíme prijať 

uznesenia, ktoré nám určujú v akom znení majú byť sformulované. Celkový rozpočet je 

607 294,86  EUR s DPH. Oprávnené finančné prostriedky sú vo výške 528 345,97 EUR s 

DPH a 78948,89 EUR s DPH je Zdravotechnika, ktoré budú neoprávnenými finančnými 

prostriedkami na ktoré príspevok nedostaneme. Nakoľko spĺňame kategóriu A1 by nám 

nemali byť krátené žiadne finančné prostriedky. Spoluúčasť obce je 5% z celkových 

oprávnených výdavkov , t.j. 27 683,30 EUR s DPH, pričom celkové oprávnené výdavky sú vo 

výške 553 665,97 EUR s DPH. Máme spracovaný energetický audit, nato sa spracováva 

projektová dokumentácia, máme právoplatné stavebné povolenie a následne sme museli 

doplniť energetické hodnotenie. 

 

Martin Zelenák – nedávala sa nejaká výzva aj vlani na túto budovu 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – riešilo sa to ešte rok predtým, ale to sa riešilo cez 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, kde nám nestačili finančné limity.  Toto je iný program, 

cez SIEA . 

 

Bc. Peter Babinec – táto výzva patrí pod životné prostredie 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – je to v rámci životného prostredia, operačný program 

kvalita životného prostredia, vyhodnocuje SIEA  (Slovenská inovačná a energetická agentúra) 

 

Martin Zelenák – čo zahrňuje zvýšenie energetickej účinnosti  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – výmena okien, zateplenie, odkopanie a odizolovanie 

suterénu budovy, strecha, vykurovanie tepelnými čerpadlami, budú sa robiť vrty do 130 m, 

podlahy, zníženie stropov, podlahové kúrenie 

 

Bc. Bohumír Donoval – aké sú tam podmienky na čerpanie z eurofondov, o koľko treba 

navýšiť oproti pôvodnému stavu. Nevadí, že materská škola je nefunkčná. Kde si môžeme 

prečítať kritéria k tejto výzve. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – toto je cez energetickú úsporu, budeme to vykazovať 

podobne ako na kultúrnom dome. Nie, auditor to vysvetlil tak, že energetická úspora 

vychádza z toho koľko ušetríme navrhnutou rekonštrukciou a nie koľko sme minuli energie. 

Kritéria si môžete prečítať na stránke SIEA, konkrétne je to výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-

19. 

 

Martin Zelenák – a môže sa táto budova zatepliť polystyrénom, keď je to už staršia, možno 

historická budova 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno, môže nie je považovaná za historickú budovu, 

nie je v evidencii pamiatkárovi 

 

Ing. Eva Pešková – kedy by sme mali dozvedieť, že sme boli úspešní 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – podľa ich usmernení, by to malo byť do 35 dní do 

uzavretia hodnotiaceho kola. 

 

Bc. Bohumír Donoval – musí byť aj výber zhotoviteľa 
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Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – musí byť začatý výber zhotoviteľa, robí nám to p. 

Ing. Rybnikár, s tou podmienkou, že zmluva sa uzatvorí iba v prípade získania dotácie 

 

 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór –aký je spôsob financovania 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – predfinacovanie,  

 

Bc. Bohumír Donoval – bude tam aj kuchyňa a koľko je vyčlenených finančných prostriedkov 

na projekty 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nie, bude tam len jedáleň a strava sa bude nosiť zo 

školskej jedálne, jedáleň bude premiestnená z pivnice do bytu, ktorý je na prízemí. Pre obce je 

vyčlenených  60 mil. Eur a pre verejnú správu je tiež 60 mil. eur. 

 

Silvester Bilik – aká je šanca, že tieto finančné prostriedky dostaneme 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – šanca je vždy, ale keď je výzva vyhlásená 27. 

februára a 31. marca  treba podať žiadosti, tak len máloktoré obce mali predpripravené 

podklady 

 

 Bc. Bohumír Donoval – dôležité je to, že sa to robí komplexne, že sa robí celá budova, aby sa 

dalo hneď prevádzkovať 

Ing. Eva Pešková – bude tam kapacita pre vyšší počet detí plánované 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno, mali by tam byť 3 triedy, nejakých 63 detí 

 

   

     
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo:   

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na SO pre OP KŽP 

v rámci výzvy OPKŽP-PO4-SC431-2017-19 na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie 

energetickej účinnosti budovy materskej školy“. 

b) zabezpečenie realizácie projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej 

školy“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

c) zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa Obce 

Ludanice vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 553 665,97 EUR, t.j. 27 683,30 

EUR.  

d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov časť Zdravotechnika, ktorá nie je 

oprávnenou aktivitou projektu, vo výške 78 948,89 EUR. 

e) neoprávnené výdavky z dôvodu zníženia výšky celkových oprávnených výdavkov 

v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a tiež vytvorenia čistého príjmu 

projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu 

rovnajúce sa 0 EUR. 

 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 1 (Bc. 

Donoval)  

 

 

 

 

 



 4 

K bodu 3 – Uznesenie, príloha č. 4      

Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenie prijaté na 1. mimoriadnom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

 

 

 

K bodu 4 - Záver     

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

ukončila. 

                                                                         

 

 

 

 

                   

                              Mgr. Ľubica Petráková, v. r. 

                                 starostka obce   

 

 

Overovatelia: 

 

 

Ing. Marek Miko, v. r.  
 

 

 

 

Bc. Peter Babinec, v. r.      

 
 

 

 

 

Zapísal: Ing. Milan Lukáč                                                   V Ludaniciach, dňa  30. 03. 2017 

 

 

 

 

 

 


