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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 27. 04. 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, Bc. Peter Babinec. Ing. Eva Pešková 

                  

Poslanci, ktorý sa ospravedlnili: 

Martin Zelenák, Ing. Marek Miko 

 

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 7 

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

Bilik, 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.   Mgr. Zuzana Marková 

      3.   Bc. Mária Gerhátová 

 

Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:   za: -7 (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.     Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Ludanice 

      4.     Uznesenia 

      5.     Záver 
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Schválenie programu zasadnutia bolo vykonané hlasovaním: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), 

proti – 0, zdržali sa – 0  

 

Bc. Bohumír Donoval – podľa mňa stojí za zváženie, či musíme dnes rokovať, pretože dnešné 

mimoriadne zastupiteľstvo je v rozpore s rokovacím poriadkom, aby nebolo napadnuteľné 

a potom tá celá snaha vyjde na vnimoč 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – myslím, že by s tým nemal byť problém, pretože 

včera som ho vyhlásila a poslanci ho prijali uznesením, takže by to nemalo byť napadnuteľné. 

Potrebujeme schváliť uznesenie, pretože do zajtra do polnoci je termín uzávierky 1. kola 

podávania žiadosti na projekty. 

 

K bodu 2 - Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt 

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

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala obecné zastupiteľstvo o tom, že dnes 

sme dostali už upravené sumy rozpočtu projektu. A to maximálne celkové spolufinancovanie 

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

výdavkov 784 845,18 EUR, bude 39 242,26 EUR. 

 

Ing. Eva Pešková – aké sumy boli v pôvodnom projekte 

Bc. Bohumír Donoval – celkové oprávnené výdavky boli vo výške 553 665,97 EUR 

a spolufinancovanie obce vo výške 27 683,30 EUR, neoprávnené výdavky vo výške 

78 948,89 EUR. 

Ing. Ernest Barát – čiže o nejakých 11 000 eur je navýšenie oproti starému projektu 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno o nejakých 11 500 eur je navýšenie a v rozpočte 

by s tým nemal byť problém  

 

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 maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

Obce Ludanice vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 784 845,18 EUR, t.j. 

39 242,26 EUR.  

c) zabezpečenie realizácie projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej 

školy“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

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

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

 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 1 (Bc. Donoval), 

zdržal sa – 0 

 

Bc. Bohumír Donoval – chcem vysvetliť prečo s tým nesúhlasím. Dôvod je, že nie je písomne 

zdôvodnené prečo sa ruší uznesenie, prečo sa robí nové uznesenie,  prečo sa robí nový 

rozpočet a aké zmeny v projekte nastali 

 

 

K bodu 3 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Ludanice 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – prečítala žiadosť Obecného futbalového klubu 

Ludanice o dotáciu na nákup automatickej práčky a nákup traktorovej benzínovej kosačky. 
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Vladimír Čerňan, tajomník a štatutár klubu – nakoľko stará práčka je v dezolátnom stave, tak 

sme si vyhliadli novú práčku, ktorá je dokonca v akcií. Táto práčka je na 9 kg prádla, čiže 

zvládne oprať celú sadu dresov naraz. Ďalej sme si vyhliadli kosačku, kde máme na výber dva 

typy. Lacnejší model je taký, kde obsluhujúci pracovník musí tlačiť kosačku pred sebou, má 

menší záber a je čas kosenia trvá dlhšie. Drahší typ je taký, kde obsluhujúci pracovník sedí na 

kosačke, má väčší záber kosenia, pri kosení dochádza ku kratšiemu času kosenia, 

s mulčovacím spracovaním trávnatého porastu a taktiež sa dá využiť na kosenie trávnatej 

plochy futbalového ihriska.  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice, žiadateľom 

ktorej je Obecný futbalový klub Ludanice vo výške 1 700 €. Účelom poskytnutia dotácie je 

zakúpenie automatickej práčky a traktorovej benzínovej kosačky.  

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0 

 

       

K bodu 4 – Uznesenia, príloha č. 4      

Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 2. mimoriadnom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

 

 

K bodu 5 - Záver     

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

ukončila. 

                                                                         

 

 

 

          

 

 

          

                              Mgr. Ľubica Petráková, v. r. 

                                 starostka obce   

 

 

Overovatelia: 

 

 

Silvester Bilik  
 

 
 

 

Bc. Peter Babinec      

 
 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Milan Lukáč                                                   V Ludaniciach, dňa  05. 05. 2017 


