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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 26. 04. 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, (príloha č. 2) 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka 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 . 

 

Ospravedlnený:   
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce 

 

Prítomní zamestnanci:   
Ing. Božena Vargová, Ing. Mária Štaffenová, Matúš Dočkalik 

         

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: Bc. 

Ivana Žáka a Bc. Bohumíra Donovala. 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. Eva Pešková 

      3.   Ing. Marek Miko 

 

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.   Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 14. riadnom   

  zasadnutí obecného zastupiteľstva 

3.   Správa hlavného kontrolóra Obce Ludanice z kontroly úhrad poplatkov za   

  TKO a SO od občanov a podnikateľov ku 31.12. 2016 po zavedení nového   

  systému separovania odpadu 
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4.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ludanice na II. štvrťrok     

  a na III. štvrťrok 2017 

5.   Prevod pozemkov – Marta Nedelková    

6.   Rôzne  

      7.     Diskusia 

      8.     Uznesenia 

      9.     Záver 

 

 

 

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

proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 14. 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 14. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15. 02. 2017. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  

 

 

K bodu 3 - Správa hlavného kontrolóra Obce Ludanice z kontroly úhrad poplatkov za  

TKO a SO od občanov a podnikateľov ku 31.12. 2016 po zavedení nového systému 

separovania odpadu, príloha č.4  

        Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala obecné zastupiteľstvo, nakoľko 

hlavný kontrolór Ing. Ernest Barát sa ospravedlnil z rodinných dôvodov. V súlade s plánom 

kontrolnej činnosti vykonal Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce Ludanice v čase od 

27.02.2016 do 27.03.2017 kontrolu dodržiavania príslušných ustanovení Všeobecne 

záväzného nariadenia obce č. 2/2015. Týmto nariadením obec stanovila nové vyššie sadzby 

poplatkov tak pre fyzické osoby ako aj právnické osoby. Pri stanovovaní poplatkov 

vychádzala z očakávaných nákladov, ktoré by obci mali vzniknúť pri novom spôsobe 

separovania, ako aj likvidácii komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

zavedeného v obci v roku 2016. Nakoľko stanovením vyšších poplatkov mohlo dôjsť v roku 

2016 k nárastu počtu občanov, ktorí predpísané poplatky neuhradia, schválilo OZ dňa 

26.10.2016 vykonať kontrolu úhrad poplatkov za TKO a SO od občanov a podnikateľov ku 

31.12. 2016. V závere hlavný kontrolór konštatuje, že v prípade, ak nenastanú také zmeny 

v systéme separovania odpadu, ktoré by spôsobili nárast fakturácie zo strany PZO a obec si 

bude  ďalej vytvárať finančnú rezervu aj v nasledujúcom roku, bude možné v roku 2018 

zvážiť prehodnotenie výšky poplatku za TKO a SO pre občanov. Správa hlavného kontrolóra 

tvorí prílohu zápisnice z obecnej rady.  

 

Martin Zelenák – to znamená, že poplatok sa môže znížiť   

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno je to možné, uvidíme čo ukáže čas, či sa 

nezmení legislatíva o odpadoch,  pretože obec nemôže zarábať na odpadoch 

 

Ing. Eva Pešková – dochádza aj k váženiu odpadu, ktorý odvážajú z našej obce  
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Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno každej obci sa váži odpad samostatne, podľa 

čoho sa aj fakturuje pre každú obec samostatne 

 

Bc. Bohumír Donoval – v správe je uvedené, že už dva mesiace platíme za odvoz váženého 

odpadu, ale ako je sprogramovaný zberný dvor za obecným úradom, ako je to 

s veľkokapacitnými kontajnermi na zbernom dvore. A čo sa týka biologického odpadu, ktorý 

je na zbernom dvore a ktorý sa vyváža za stanicu, s tým sa čo deje. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – odvozy za tieto kontajnery sú už započítané v tých 

dvoch mesiacoch, čiže stále máme rezervu. Tento biologický odpad sa vyváža za stanicu, kde 

v priebehu 2 týždňov ho prídu podrtiť. Potom ho odvezú a po určitom čase nám hotový 

kompost dovezú, ktorý si potom občania môžu odviezť a použiť do záhrad. 

 

Ing. Mária Štaffenová – oboznámila obecné zastupiteľstvo o vývozoch v tonách za rok:  

- zmesový komunálny odpad k 31.12.2015 364,81 ton 

- zmesový komunálny odpad k 31.12.2016 282,66 ton 

 

Ing. Mária Štaffenová – informovala, že s každým rokom sa zhoršuje platenie, čiže sa zvyšujú 

nedoplatky, k 31.12.2016 bola výška nedoplatkov 2 044 eur a to je teda veľmi vysoké číslo. 

Taktiež môžem poskytnúť najnovšie informácie o nedoplatkoch, ktoré mám uzavreté k 12.4. 

2016 a to výške 1527,47 eur. Len na porovnanie k 31.12.2015 bola výška nedoplatkov vo 

výške 1 344 eur. Mená neplatičov sa opakujú, ale sú tam už aj nový neplatiči. Pri vymáhaní 

požívame všetky dostupné zákonné prostriedky. 

Bc. Bohumír Donoval – a nemohli by sme dať tento zoznam neplatičov na obecné tabule 

Ing. Mária Štaffenová – mohli by sme, už minulosti to dosť pomohlo. Pri neplatičoch, ktorí 

majú nedoplatok vyšší ako 166 eur, môžeme zverejniť aj sumy. Pri neplatičoch, ktorí majú 

nedoplatok menší ako 166 eur, môžeme zverejniť iba menný zoznam.     

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – dáme do uznesenia, že obecné zastupiteľstvo 

odporúča zverejniť zoznam aktuálnych neplatičov za predchádzajúce roky k 31. 5. 2017  na 

obecnú tabuľu a na webovú stránku obce Ludanice 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z kontroly úhrad 

poplatkov za  TKO a SO od občanov a podnikateľov ku 31.12.2016 po zavedení nového 

systému separovania odpadu. 

 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 4 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ludanice na II. štvrťrok    

a na III. štvrťrok 2017, príloha č.5 

       Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – predkladala a informovala obecné 

zastupiteľstvo, nakoľko hlavný kontrolór Ing. Ernest Barát sa ospravedlnil z rodinných 

dôvodov – materiál poslanci dostali  v písomnej forme. Poslanci nemali k plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra žiadne pripomienky. 

 

Bc. Bohumír Donoval – ja by som ešte doplniť do plánu kontrolnej činnosti 6. bod – Riešenie 

sťažnosti od občanov 

Ing. Mária Štaffenová – informovala obecné zastupiteľstvo, že zákon o sťažnostiach 9/2010  

je novelizovaný a nadobudne účinnosť od 1.6.2017. Chcela by som vysvetliť, že nie je 
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sťažnosť ako sťažnosť. Ľudia, ktorí majú susedské spory a iné problémy a píšu na obecný 

úrad, tak to nie sú sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach. Boli to len písomné podnety. Za 

sťažnosť sa považuje, keď sa budú ľudia sťažovať nato, že sme vydali zlé rozhodnutie, že 

verejná správa pochybila. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – dáme do uznesenia, že plán kontrolnej činnosti 

dopĺňame o 6. bod -  Riešenie sťažnosti od občanov. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice 

na IV. štvrťrok 2016 a na I. štvrťrok 2017 a doplnenie ďalšieho bodu. 

 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 5 – Prevod pozemkov – Marta Nedelková, príloha č.6 

       Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - informovala obecné zastupiteľstvo, že sme sa 

stretli s p. Mgr. Briestenským, ten nám odporúčil, aby sme išli na predaj nehnuteľnosti ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, s tým, že sa to predá 0,00 EUR. Nakoľko to už bolo 

vysporiadané už vtedy, len sa to nedotiahlo na katastri. Náklady na vklad do katastra a ostatné 

náklady si bude hradiť p. Nedelková. 

         

Ing. Božena Vargová – p. Mgr. Briestenský je právnik vo verejnej správe a ten nám doporučil, 

aby sme to dali ako prípad hodný osobitného zreteľa. Tak som vypracovala ten zámer a aj 

návrh uznesenia v takom znení ako si to vyžaduje kataster k prevodu. 

 

Bc. Bohumír Donoval – máme aj uznesenie z tohto roku 1993 a z akej ceny sa vlastne 

znižovalo 

Ing. Božena Vargová – dané uznesenie máme, doložila nám ho pani Nedelková, máme aj 

ústrižok šeku na 1 000 Sk, ktorí bol zaplatení, ale nevieme povedať z akej sumy sa znižovalo 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - my sme vychádzali iba z tých podkladov, ktoré nám 

boli doručené 

 

Bc. Bohunír Donoval – robil to právnik to beriem do úvahy, aj keď mám nato trošku iný 

názor. Sme sa rozprávali, že chceme pomôcť tej pani, keď to už zaplatila. Ale možno by to 

išlo aj bez tých núl, ale keď to musí byť takto administratívne ošetrené. 

Ing. Božena Vargová – tie nuly tam musia, pretože ide o nakladanie majetku obce a kataster 

nebude tolerovať, že tam nebude žiadna cena uvedená  

Martin Zelenák – keby sme tam dali namiesto 0,00 eur, aspoň symbolické 1 euro 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - tu by sa jednalo už o duplicitný predaj, a tu sa jedná 

o to, že  predaj už prebehol, len to nebolo dotiahnuté na katastri na zápise na list vlastníctva. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prevodu majetku s tým, že náklady spojené 

s vyhotovením kúpnej zmluvy a správneho poplatku spojeného s návrhom na vklad kúpnej 

zmluvy do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúca. 
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K bodu 6 – Rôzne, prílohy č.7 

a) Žiadosť Lenky Samekovej o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci 

        Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – prečítala žiadosť Lenky Samekovej 

a informovala, že daná žiadosť sa prerokovala na sociálnej komisii a podľa VZN č.8/2009 

maximálna jednorázová finančná výpomoc je vo výške max 66 eur. V tomto prípade suma 66 

eur je dosť veľká čiastka, nakoľko obidvaja rodičia sú práceschopní, tak predsedníčka 

a členovia komisie navrhli 45 eur na osobu. 

 

Bc. Bohumír Donoval – tento pán je v hmotnej núdzi 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce –  áno celá rodina je posudzovaná ako v hmotnej 

núdzi, on si aj chodil odrábať 32 hodín na obecný úrad, ale myslím, že si už aj našiel nejakú 

prácu na dohodu 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci pre Lenku 

Samekovú a manžela Petra a pre ich dve deti s výslednou sumou 180 eur. 

 

 Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  

 

b) Prevádzkový poriadok – nový cenník KD Ludanice  

        Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala a prečítala navrhované sumy pri 

jednotlivých položkách nového cenníka. Upozornila na zmeny, ktoré členovia obecnej rady 

navrhli a doplnili a predložila na obecné zastupiteľstvo na schválenie. 

 

Bc. Bohumír Donoval – prezentácia spojená s predajom je napísané 20 eur a kar je 50 eur, je 

to podľa mňa nepomer, by sa to malo upraviť, či je to na deň alebo na hodinu. A takisto by 

sme mali upresniť každú položku. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno môžeme to upraviť prezentácia s predajom bude 

20 eur na hodinu, kar ostane 50 eur na deň a takisto upravíme každú položku na základe 

návrhov obecného zastupiteľstva  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo nový cenník za prenájom Kultúrneho domu Ludanice, ktorý 

nadobúda účinnosť 01. mája 2017 a zároveň zrušil starý cenník za prenájom Kultúrneho 

domu Ludanice, ktorý bol schválení 30. marca 2011. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  

 

c) Zmluva o výpožičke obecného majetku s OFK Ludanice  

       Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala a prečítala doplnený návrh zmluvy 

o výpožičke obecného majetku medzi obcou Ludanice a Obecným futbalovým klubom 

Ludanice. Zmluvu ešte dnes prebrala a doplnila spolu s predsedom klubu OFK Ludanice.  

 

 

Mgr. Henrich Nemec, predseda OFK Ludanice – nebolo by možné, že by nám obec poskytla 

nejakú kosačku na kosenie vedľajšej plochy a okolia areálu 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – však kúpte z dotácie nejaký krovinorez 

Mgr. Henrich Nemec, predseda OFK Ludanice – krovinorez už máme dávnejšie, lepšia by 

bola kosačka, pretože využívame naše vlastne kosačky, čo si prinesieme z domu. Nám by 

stačila nejaká stará funkčná kosačka na tie vedľajšie plochy. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – preveríme aký je stav, keby sa nejaká našla, tak Vám 

ju môžeme poskytnuť 
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Mgr. Henrich Nemec, predseda OFK Ludanice – takže teraz bude taký postup, že musia sa 

spraviť revízne správy, zaplatiť poistku, vyhotoviť preberací protokol a až potom dôjde 

k podpisu výpožičky obecného majetku? 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – poistne už  je zaplatené, vytvorí sa preberacia 

komisia, kde budú prítomní aj štatutári z oboch strán a jedna z komisií, dajme tomu stavebná 

a následne sa vyhotoví preberací protokol 

 

Mgr. Henrich Nemec, predseda OFK Ludanice – informoval obecné zastupiteľstvo, že sa črtá 

taká možnosť, zo Slovenského futbalového zväzu by mal výjsť výzva, kde by mohli 

amatérske futbalové kluby čerpať finančné prostriedky na renováciu svojich futbalových 

objektov. Podmienkou ale bude, že to musí ísť cez obce, kde bude asi 25 % spoluúčasť. My 

by sme sa chceli, ak to bude ochota zo strany obce, čerpať tieto finančné prostriedky. Chceli 

by sme zato chceli vymeniť podlahy, kúrenie, vylíčiť kabíny, vymeniť okná a ak ostanú 

peniaze, tak by sme chceli pristaviť sociálne zariadenia. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – myslím, že by to nemal byť problém, keď to bude 

aktuálne, sa dohodneme na spolupráci a myslím, že aj obecné zastupiteľstvo je k tomu 

naklonené. 

 

Bc. Bohumír Donoval – chcel by som sa spýtať ohľadom tej kosačky, kto bude kosiť plochu 

a ostatné trávnaté plochy 

Mgr. Henrich Nemec, predseda OFK Ludanice – tieto práce si robíme svojpomocne, 

o trávnatú plochu ihriska sa výlučne p. Čerňan a ostatné plochy kosíme, kto má ako čas a chuť 

 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – preveríme aký je stav, keby sa nejaká našla, tak Vám 

ju môžeme poskytnúť. Najlepšou voľbou bude, keď požiadate o dotáciu z obce na kosačku, 

napíšete cenu a obecné zastupiteľstvo sa k tomu vyjadrí. 

 

Bc. Bohumír Donoval – ja by som navrhoval, že schváľme túto zmluvu o výpožičke vtedy, 

keď bude všetko dotiahnuté do konca, keď budú všetky prílohy, protokoly, revízie hotové 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – súhlasím s Vami, prebehne preberacie konanie a po 

ďalšom obecnom zastupiteľstve môžme pristúpiť k podpisu zmluvy 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie doplnenie návrhu zmluvy o výpožičke obecného 

majetku medzi Obcou Ludanice a Obecným futbalovým klubom Ludanice. 

 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  

 

d) Zvolanie 2. mimoriadneho obecného zastupiteľstva v Ludaniciach starostkou obce 

Ludanice  

     Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – oboznámila obecné zastupiteľstvo, že by bolo 

potrebné prerušiť rokovanie tohto obecného zastupiteľstva do zajtrajšieho dňa t.j. 27.4.2017, 

nakoľko bude potrebné nanovo schváliť výšku spolufinancovania  k žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na SO pre OP KŽP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-

2017-19 na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 

materskej školy“ 

 

Bc. Bohumír Donoval  - je takéto niečo vôbec možné, lebo pokiaľ viem, v našom rokovacom 

poriadku nie je takáto možnosť zadefinovaná 
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Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nie rokovacom poriadku to nie je zadefinované, ale  

pokiaľ to zastupiteľstvo schváli uznesením, tak to možné je.  

Bc. Bohumír Donoval – predpokladám, že sa zajtrajšieho zastupiteľstva nebudem môcť 

zúčastniť a nakoľko som overovateľom zápisnice vzniká problém. 

 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - v tom prípade bude potrebné zvolať mimoriadne 

zastupiteľstvo. Opýtala sa poslancov, kto sa môže zúčastniť mimoriadneho obecného 

zastupiteľstva 27.4.2017 o 18.00 hod. Svoju účasť potvrdili: poslanci: Bilik, Bc. Gerhátová, 

Zelenák, Bc. Babinec, Bc. Žák, Ing. Pešková, Mgr. Marková. Zúčastniť sa nemôžu poslanci: 

Bc. Donoval a Ing. Miko.  

 

Na základe uvedeného  zvolala starostka obce  2. mimoriadne obecné zastupiteľstvo, ktoré sa 

uskutoční nasledujúci deň 27.4.2017 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu 

v Ludaniciach. Dôvodom zvolania mimoriadneho zastupiteľstva je schválenie žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na SO pre OP KŽP v rámci výzvy OPKZP-

PO4-SC431-2017-19 na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti 

budovy materskej školy“, kde potrebujeme schváliť zabezpečenie maximálneho celkového 

spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa Obce Ludanice vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov. Rozpočet bude k dispozícii až zajtra aj s presnými sumami, s tým, že 

v piatok to musíme odovzdať, aby sme stihli 1. kolo. 

  

Bc. Bohumír Donoval – nechápem, že v priebehu 10 dni sa zmenili zásadne veci v projekte, 

kto je projektant 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce –  projekt robili manželia Babaloví a momentálne 

všetko zabezpečuje pán Mikula. Vysvetlím Vám to takto, do 31.3.2017 sme mali podať 

žiadosť. Dňa 30.3.2017 zmenili usmernenie a žiadosti sa podávajú do 28.4.2017, s tým, že 

zmenili ešte jednu podmienku. Tie energetické hodnotenia, ktoré sme riešili vlastne až na 

záver, musia byť zapracované do stavebného povolenia. 

Bc. Bohumír Donoval – boli ste už v Bratislave pre projekty so žiadosťou o stiahnutie 

projektu 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno bola som už v piatok, žiadosť som stiahla 

a chceme spraviť všetko preto aby sme uspeli v 1.kole, lebo je väčšia šanca dostať peniaze 

v 1. kole ako už v 2. kole 

  

  

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie zvolanie 2. mimoriadneho obecného zastupiteľstva 

v Ludaniciach, ktoré sa uskutoční 27. 04. 2017 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu 

v Ludaniciach.  

 

 

 

K bodu 7 – Diskusia 

 

Silvester Bilik – čo sa týka tej kosačky, ktorú chcelo OFK Ludanice zakúpiť, nedalo by sa 

dnes schváliť, lebo ďalšie obecné zastupiteľstvo môže byť aj o dva mesiace 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nech povedia približne sumu a môžu sa k tomu 

poslanci vyjadriť 

Ing. Božena Vargová – máte dve možnosti, buď si podá OFK Ludanice žiadosť o dotáciu 

z rozpočtu obce a spíšeme stručnú zmluvu, kosačka bude majetkom OFK Ludanice. Druhá 
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možnosť je, že kosačku zakúpi obec a kosačka bude súčasťou preberacieho protokolu 

o výpožičke obecného majetku. Je to na rozhodnutí zastupiteľstva. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – navrhujem aby si OFK Ludanice napísalo žiadosť, 

zajtra ju doručí a na zajtrajšom mimoriadnom zasadnutí sa k tomu vyjadria poslanci a môže 

dôjsť k schváleniu dotácie. 

 

Bc. Bohumír Donoval – chcem sa opýtať na toho pána Mikulu, on tu vystupuje ako čo, prečo 

nebol zainteresovaný ešte pred mesiacom 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - momentálne nič, ale ja mám s ním dobre skúsenosti 

so zabezpečovaním takýchto vecí, je nápomocný pri riešení problémov, ktoré nečakané nastali 

a preto som ho aj oslovila. 

 

K bodu 8 – Uznesenia, príloha č. 8       

Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 15. riadnom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

 

 

 

K bodu 9 - Záver     

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

ukončila. 

                                                                         

 

 

 

 

                   

                                     Mgr. Ľubica Petráková, v. r.

                             starostka obce   

 

 

Overovatelia: 

 

 

Bc. Ivan Žák, v. r. 
 

 
 

 

Bc. Bohumír Donoval, v. r.        

 
 

 

 

 

Zapísal: Ing. Milan Lukáč                                                   V Ludaniciach, dňa  12. 05. 2017 
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Príloha k zápisnici 

 

Správa  

 

Z  finančnej kontroly v súlade s  § 22, odst.1 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

a audite, vykonaná v zmysle ust.§ 18 d Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

 

 

I. Oprávnená osoba orgánu verejnej správy: 

 

Obec Ludanice, Hlavný kontrolór v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na IV. štvrťrok  

2016 a I. štvrťrok 2017, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č. 115/2016 zo 

dňa 26.10.2016.   

   

 

II.          Povinná osoba orgánu verejnej správy: 

              

             Obec Ludanice  

 

 

III.       Cieľ kontroly: 

 

        Kontrola úhrad poplatkov za TKO a SO od občanov a podnikateľov ku 31.12. 2016 po    

        zavedení nového systému separovania odpadu. 

Obec dňa 18.11.2015 prijala VZN č.2/2015, ktorým stanovila nové vyššie sadzby poplatkov 

tak pre fyzické osoby ako aj právnické osoby. Pri stanovovaní poplatkov vychádzala 

z očakávaných nákladov, ktoré by obci mali vzniknúť pri novom spôsobe separovania, ako aj 

likvidácii komunálního odpadu a drobného stavebného odpadu. 

Nakoľko stanovením vyšších poplatkov mohlo dôjsť v roku 2016 k nárastu počtu občanov, 

ktorí predpísané poplatky neuhradia, schválilo OZ dňa 26.10.2016 vykonať kontrolu úhrad 

poplatkov za TKO a SO od občanov a podnikateľov ku 31.12. 2016. 

Kontrolu som vykonal v čase od 27.2.2017 do 27.3.2017.  

 

Pri kontrole som overil, či došlo k nárastu počtu občanov, ktorí poplatky neuhradili a v akom 

finančnom objeme musela obec pokryť výdavky za likvidáciu odpadu spoločnosti PZO v 

r.2016 z vlastných prostriedkov.  

 

 

Pri kontrole som sa preto zameral najmä na nasledovné oblasti: 

 

 vedenie evidencie daňovníkov, voči ktorým obec vyrubuje poplatky za TKO a SO, 

 zistenie,  koľko  subjektov predpísané poplatky za TKO a SO neuhradilo a v akých 

finančných čiastkach,. 
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 zistenie, či neuhradenie poplatkov spôsobili tie isté subjekty alebo ich spôsobili noví 

neplatiči, ktorý si v minulosti svoje záväzky uhrádzali načas,   

 Overenie, v akom finančnom rozsahu boli za celý r.2016 obci uhradené  predpísané 

daňové príjmy tak od občanov ako aj od podnikateľov, 

 Zistenie, akú celkovú čiastku výdavkov obec uhradila za celý r.2016 za likvidáciu 

odpadu spoločnosti PZO. 

 Overenie, koľko za celý rok 2016 z celkovej uhradenej čiastky tvorili výdavky za 

likvidáciu odpadu pre občanov, koľko tvorili výdavky za likvidáciu odpadu pre 

podnikateľov  pôsobiacich na území obce a koľko tvorili výdavky za likvidáciu 

odpadu z priestranstiev, ktoré spravuje obec. 

 Zistenie, v akom rozsahu boli za celý rok 2016 kryté výdavky za likvidáciu odpadu 

daňovými príjmami  od občanov a tiež príjmami z uhradených faktúr od podnikateľov 

pôsobiacich na území obce. 

 Zistenie, v akom finančom objeme musela obec pokryť výdavky za likvidáciu odpadu 

spoločnosti PZO v r.2016 z vlastných prostriedkov.  

 Zistenie, aké boli dôvody pokryť časť výdavkou za likvidáciu odpadu PZO vlastnými 

prostriedkami obce. 

 

 

 

Pri výkone kontroly som sa zameral nielen na vedenie evidencie daňovníkov, ale 

predovšetkým som zisťoval, či v porovnaní s rokom 2015 došlo v roku 2016 k nárastu počtu 

občanov, ktorí si predpísané poplatky za TKO a SO neuhradili. Tiež som overil, v akom 

rozsahu a z akých dôvodov obec pokryla výdavky za likvidáciu odpadu z vlastných 

prostriedkov.. 

  

Podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona o finančnej kontrole a audite, som  požiadal  

- dňa 24.2.2017 zamestnankyňu obce p. Máriu Štaffenovú o poskytnutie evidencie 

daňovníkov, ktorým boli za r. 2016 vyrubené poplatky s uvedením tých občanov, ktorí 

poplatky do 31.12.2016 neuhradili.  

- dňa 24.2.2017 zamestnankyňu obce p. Evu Ivanovú o poskytnutie údajov o celkovej úhrade 

predpísaných príjmov za rok 2016 od občanov a podnikateľov ako aj poskytnutie údajov 

o úhrade  vystavených faktúr, ktoré  boli obci doručené v priebehu celého roku 2016 od PZO. 

 

Vykonanou kontrolou som zistil nasledovné skutočnosti: 

 

 

 porovnaním údajov v zozname nedoplatkov  za TKO a SO za roky 2015 a 2016 je 

možné konštatovať, že ku 31.12.2016 oproti koncu roku 2015 došlo k nárastu nielen 

počtu občanov, ktorí predpísaný poplatok neuhradili, ale tiež aj k celkovému 

finančnému nárastu nedoplatkov, 

 nárast nedoplatkov  bol spôsobený predovšetkým tým , že okrem „starých“ neplatcov 

pribudli aj neplatcovia „noví“. Nových neplátcov pribudlo 26 (celkový počet stúpol z 

11 na 37 ), pričom spôsobili nárast nedoplatkov v čiastke + 1 033,32 €, čo 
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predstavovalo viac ako 3 násobný nárast tak v počte neplátcov ako aj vo finančnom 

vyjadrení, 

 z celkovej finančnej čiastky nedoplatkov vykazovaných za rok 2016 „starí“ 

neplátcovia neuhradili 30,5 % , pričom „noví“neuhradili 79,5 %, 

 u právnických osob – podnikateľov nebol ku koncu roka 2016 vykazovaný v lehote 

splatnosti žiadny nedoplatok, 

 daňové príjmy predpísané voči občanom za rok 2016 v sume 31 247.51 € boli 

uhradené celkom v čiastke 29 903,69 €, čo je viac ako 95 % očakávaných úhrad 

poplatkov od občanov  za TKO a SO. 

 daňové príjmy predpísané voči podnikateľom za rok 2016 v sume 3 733.60 € boli 

uhradené v lehote splatnosti celkom v čiastke 3 590,60 €,čo je viac ako 96 % úhrad 

faktúr vystavených voči podnikateľom. Neuhradená čiastka 143 € mala splatnosť až 

v roku 2017, 

 obec uhradila za likvidáciu odpadu spoločnosti PZO celkom za rok 2016 čiastku 

40 170,22 €.  

 z celkovej uhradenej čiastky výdavky za likvidáciu odpadu pre občanov tvorili viac 

ako 82 % podiel ( 33 075 €),   výdavky za likvidáciu odpadu pre podnikateľov  

pôsobiacich na území obce tvorili takmer 9 % podiel ( 3 505 €), výdavky za likvidáciu 

odpadu z priestranstiev, ktoré spravuje obec.tvorili takmer 4 % podiel ( 1 444 €) a 

výdavky na likvidáciu bioodpadu tvorili viac ako 5 % podiel (2 135 €), 

 celkové výdavky na likvidáciu odpadu v čiastke 40 170,22 € obec kryla daňovými 

príjmami  od občanov a tiež príjmami z uhradených faktúr od podnikateľov 

pôsobiacich na území obce v čiastke 33 494,29 € čo je krytie na viac ako 83 %, 

 z vlastných prostriedkov musela obec pokryť v roku 2016 výdavky za likvidáciu 

odpadu PZO v čiastke 6 675,93 €, čo je takmer 17 % z celkových výdavkov, 

 Na nepokrytí celkových výdavkov príjmami sa podielali najväčšou čiastkou výdavky 

na likvidáciu bioodpadu (začalo sa platiť až v II. polroku 2016)  čiastkou 2 135 € , čo  

bolo viac ako 5 %, ďalej výdavky  za likvidáciu odpadu z priestranstiev, ktoré 

spravuje obec čiastkou 1 444 € čo boli takmer  4 %, tiež výdavky , ktoré mali byť 

kryté daňovými príjmami od občanov, ktorí poplatok neuhradili v čiastke 1 343, 82 

€, čo bolo viac ako 3 % a výdavky , ktoré mali byť kryté od občanov, ktorí poplatok 

nemusia hradiť vôbec alebo iba čiastočne v čiastke 1 827,49 €, čo bolo takmer 5%, 

  Horeuvedený rozdiel 1 827,49 € vznikol preto, že pre obec boli vystavované faktúry 

PZO podľa počtu obyvateľov vykázaných štatistickým úradom ( prvých 5 

mesiacov pre 1 848 obyvateľov a 7 mesiacov pre 1 830 obyvateľov), avšak obec 

nemohla predpísať  poplatky všetkým občanom v rovnakej čiastke 18 € , nakoľko 

majú viacerí občania daňové úľavy a buď vôbec niektorí neplatia alebo majú 

predpísaný nižší poplatok za TKO a SO, 
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Záver 

 

 Porovnaním údajov v zozname nedoplatkov  za TKO a SO za roky 2015 a 2016 je 

zrejmé, že v roku 2016 oproti roku 2015 došlo k výraznému nárastu počtu tých 

občanov, ktorí predpísané poplatky do 31.12.2016 neuhradili, avšak z 26 nových 

neplátcov poplatky uhradilo do času konania kontroly v predpísanom rozsahu 

alebo čiastočne už 8 občanov v celkovej čiastke 246,10 €. 

 Nakoľko nový spôsob fakturácie nákladov za likvidáciu odpadu PZO v roku 2016 

nevychádzal zo skutočne odvezeného množstva odpadu, ale iba z predpokladu, že 

výdavky na likvidáciu odpadu pre občanov budú kryté v plnom rozsahu uhradenými 

poplatkami od všetkých občanov, ktorí sú vykazovaní štatistickým úradom, obec 

musela počítať s tým, že bude časť výdavkov hradiť z vlatných prostriedkov, 

 Avšak už v čase konania kontroly bolo zrejmé, že v roku 2017 spoločnosť PZO 

prešla na nový spôsob fakturácie nákladov za likvidáciu odpadu pre občanov, ktorý 

vychádza zo skutočne odvezených nádob.  

 Pre obec Ludanice okrem rovnakých čiastok za odvoz bioodpadu a odpadu pre 

podnikateľov, bola už za január 2017 PZO vyfakturovaná za likvidáciu odpadu 

pre občanov iba čiastka 1 535,63 €, čo je o  1 236,37 € menej než bola fakturácia za 

január 2016.a za február 2017 bola  PZO vyfakturovaná za likvidáciu odpadu pre 

občanov iba čiastka 1 910,45 €, čo je o  861,55 € menej než bola fakturácia za 

február 2016. Pritom bola zahrnutá do fakturácie za mesiac február 2017 čiastka 216 

€ za uloženie  18 t  stavebného odpadu, ktorý sa nevyváža každý mesiac. Pri 

započítaní fakturácie za prvé 2 mesiace (2x 427 €), čo je 854 € za bioodpad (ktorý sa 

ešte v I.polroku 2016 nefakturoval samostatne), obec uhradila PZO za prvé 2 

mesiace tohto roku menej o 1243,92 € . 

 Ak sa pri fakturácii nákladov za likvidáciu odpadu pre občanov bude vychádzať aj 

naďalej iba z množstva odvezených nádob, je reálny predpoklad , že v roku 2017 

obec nieleže pokryje v celom rozsahu svoje celkové výdavky za likvidáciu odpadu  

uhradenými poplatkami od občanov, ale si vytvorí dostatočnú finančnú rezervu na 

úhradu ďaľších nákladov, ktoré bude musieť obec vynaložiť napríklad na vývoz 

odpadu zo zberného dvora. 

 V prípade, že nenastanú také zmeny v sytéme separovania odpadu, ktoré by spôsobili 

nárast fakturácie zo strany PZO a obec si bude  ďalej vytvárať finančnú rezrvu aj 

v nasledujúcom roku  , bude možné  v roku 2018 zvážiť prehodnotenie výšky 

poplatku za TKO a SO pre občanov. 
 

 
 

 

                                                                                                    Ing. Ernest Barát 

V Ludaniciach dňa  27.3.2017                                            Hlavný kontrolór obce Ludanice 


