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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 14. 06. 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 . 

 

Pozvaní:  
Eva Ivanová , účtovníčka 

Matúš Dočkalik, zamestnanec obce 

Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ Ludanice 

         

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. 

Máriu Gerhátovú a Ing. Mareka Mika. 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.   Martin Zelenák 

 

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 15. riadnom   

  zasadnutí obecného zastupiteľstva 

3.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016 

4.   Záverečný účet obce Ludanice za rok 2016 

5.   Výročná správa obce Ludanice  za rok 2016  
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6.   Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce   

  Ludanice k 31.12.2016 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

7.   Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice  

  k 31.12.2016 

8.   Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce   

  Ludanice k 31.12.2016 a o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou  

  účtovnou závierkou 

9.   „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy“ –  spolufinancovanie   

  projektu 

10.   Prevod nehnuteľného majetku - Marta Nedelková   

11.   Rôzne 

      12.   Diskusia 

      13.   Uznesenia 

      14.   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 15. 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 15. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26. 04. 2017. 

 

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

 

 

K bodu 3 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016, 

príloha č.4  

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

k záverečnému účtu za rok 2016. Záverečný učet obce bol vypracovaný v mesiaci máj 2017 

ešte pred overením účtovnej závierky za rok 2016 audítorom obce. 

Záverečný výrok stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu roku 2016: obec viedla 

svoje účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov prehľadne a komplexne a podľa audítorskej správy zo dňa 7.6.2015 poskytuje vo 

všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Ludanice 

k 31.12.2016.  

Hlavný kontrolór odporúča, aby  záverečný účet obce  Ludanice za rok 2016 bol schválený 

obecným zastupiteľstvom obce na svojom riadnom zasadnutí dňa 14.6.2017 bez výhrad. 

 

Poslanci nemali k stanovisku hlavného kontrolóra žiadne pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

Ludanice za rok 2016 na vedomie. 
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Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 4 – Záverečný účet obce Ludanice za rok 2016, príloha č.5 

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

Konštatovala, že výsledok hospodárenia obce za rok 2016 z bežného a kapitálového rozpočtu 

sa skončil s prebytkom vo výške 185 515,53 € a po odpočítaní účelových prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu vo výške 2 286,65 € prebytok bol vo výške 183 228,88 €. Odvod tohto 

prebytku je  zdrojom rezervného fondu obce.  

 

Bc. Bohumír Donoval – náboženské služby, mne tam ten názov akosi nepasuje, ja viem, že sa 

to traduje, ale náboženské a spoločenské služby, čo tu je náboženské 

Eva Ivanová – je to vlastne taká funkčná klasifikácia výdavkov verejnej správy, tam sú 

vlastne cintoríny a iné náboženské záležitosti, sledovali sme tam napr. náklady na dom 

smútku. Záleží na tom, kto si tam, čo a ako zaradí. 

Bc. Bohumír Donoval – čo sa týka kapitálového rozpočtu na rok 2016, výstavba kolumbária. 

Vedeli, že ho chceme mať, tak sme to tam zaradili, ale čo nám bránilo, aby sme uskutočnili 

výstavbu kolumbária. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – myslím, že je to v predchádzajúcej zápisnici, a vy ste 

sa nato pýtali a bolo Vám odpovedané. Pýtali sme sa medzi ľudmi, ktorý si v tom čase robili 

urny, urnové miesta, či by mali záujem. Nebol záujem o kolumbárium, ale o malé hrobové 

miesta, tak preto sa výstavba kolumbária neuskutočnila. 

Bc. Bohumír Donoval – podľa mňa to nerobí dobrý dojem a ani na poslancov, keď ste si niečo 

naplánovali v rozpočte a potom v priebehu roka sa to zas zmení. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – rozpočet je plán a plán sa v priebehu roka mení. 

   

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Ludanice za rok 2016 s výrokom 

„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo 

výsledok hospodárenia obce za rok 2016 v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu – prebytok vo výške 185 515,53 € a po 

odpočítaní účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 2 286,65 € prebytok vo 

výške 183 228,88 €. Odvod prebytku vo výške 183 228,88 € ako zdroj rezervného fondu 

obce. Celkový rozpočtový prebytok vo výške 183 228,88 € už po odpočítaní účelových 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu použiť v rozpočte obce na rok 2017 na kapitálové výdavky 

na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

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

zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 5  - Výročná správa obce Ludanice  za rok 2016, príloha č.6 

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

 

Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – informoval obecné zastupiteľstvo, že momentálne 

máme 249 žiakov na základnej škole. V materskej škole máme 40 deti evidovaných, mali sme 

42 , ale dve sa odsťahovali. Momentálne máme do ďalšieho ročníka zapísaných plný počet 42 
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detí, neuspokojili sme iba jedno dieťa, ale do je dieťa do 2 rokov, čiže nedosiahli ešte ani limit 

3 rokov. V ŠKD máme dve oddelenia plne naplnené. Celkový počet zamestnancov je 35. 

 

Bc. Bohumír Donoval – čo sa týka tých rozpracovaných investícií k 31.12.2016, sú tam 

položky Vodojem, Nádražná ulica, cintorín. Nerozumiem prečo je tam vodojem, keď 

vodojem už je skolaudovaný. Západoslovenská vodárenská spoločnosť sa stala stavebníkom 

tejto stavby a obecné zastupiteľstvo to schválilo uznesením. 

Eva Ivanová – podľa našich znalostí  to nebolo dotiahne dokonca a neprebehol žiadny akt 

preberania, nemáme informáciu, že kolaudácia prebehla. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - vycestujeme do Západoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti a dáme daný problém do poriadku. 

 

Bc. Bohumír Donoval – v úvode sa píše, že cesty a chodníky sa nemôžu robiť, iba povrchová 

úprava, pretože teleso tých chodníkov nieje vysporiadaná. Ale keď sa bude robiť  kanalizácia, 

bude treba tieto pozemky vysporiadať. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - môžeme s tým začať pracovať, či je to vlastne 

vysporiadateľné, budeme sa s tým do budúcna zaoberať 

 

Bc. Bohumír Donoval – čo sa týka komisie ochrany verejného záujmu má v 0 zasadnutí, 

prečo nezasadala. Jej úlohou by malo byť príjmať vaše majetkové priznania, pomery.  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - každá komisia zasadá podľa potreby, nieje problém, 

táto komisia môže zasadať kedykoľvek. 

 

Bc. Bohumír Donoval – podľa mňa by mala táto správa obsahovať aj informácie 

o pozemkových úpravách. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - pozemkových úprav sa výročná správa obce vôbec 

netýka. 

Ing. Eva Pešková – chcela by som sa spýtať pána riadeľa ako hodnotí novú vstupnú bránu do 

školy. 

Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – v rámci bezpečnosti a poriadku je jednoznačne lepšie, 

deti sa už naučili lepšie prechádzať cez prechod pre chodcov. A preto by som chcel ešte raz 

poďakovať obecnému zastupiteľstvu a starostke obce za realizáciu vstupnej brány. 

 

Bc. Bohumír Donoval – na ploche pri železničnej stanici veľa stavebného odpadu, aj vieme 

kto to tam asi navozil, ale ako sa tam dostali, keď je rampa zamknutá. Pretože potom musí 

obec vynaložiť vyššie náklady na odvoz. A navrhujem, aby príslušná komisia sa išla pozrieť 

v aká je reálna situácia. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - ľudia chodili popri bráne propan butanu, ale už sme 

ten úsek zasypali, čiže už sa tam nemôžu dostať. Myslím si, že zvýšené náklady nebudú, 

pretože ešte máme z minulého roka 11 voľných kontajnerov, ktoré sme ešte nevyčerpali. 

Stavebnú drť si ponecháme, ktorú ešte využijeme a ostatok pomaly likvidujeme.   

 

Silvester Bilik – ľudia sa ma pýtajú čo sa bude robiť s tým smetiskom čo je v Mýtnej Novej 

Vsi. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - čo sa bude dať spálime a postupne budeme to 

odstraňovať, na budúci rok môžeme dať do rozpočtu peniaze na úplne zrušenie tejto skládky, 

len musíme si premyslieť ako zabrániť tomu, aby tam vznikla opäť skládka s odpadom.   

 

         

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročnú správu obce Ludanice za rok 2016. 
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Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

 

K bodu 6 – Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky 

obce Ludanice k 31.12.2016 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, 

prílohy č.7 

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

dostali. 

 

Poslanci nemali k správam nezávislého auditora žiadne pripomienky.  

 

 

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

účtovnej závierky obce Ludanice k 31. 12. 2016 a o overení výročnej správy s účtovnou 

závierkou za rok 2016. 

 

 

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

 

K bodu 7 - Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice 

k 31.12.2016, príloha č.8 

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

 

Poslanci nemali k výročnej správe ku konsolidovanej závierke obce Ludanice žiadne 

pripomienky.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej 

závierke obce Ludanice za rok 2016. 

 

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

 

K bodu 8 - Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce  

Ludanice k 31.12.2016 a o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou   

závierkou, príloha č. 9 

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

dostali 

 

Poslanci nemali k správam nezávislého auditora žiadne pripomienky.  

 

 

Obecne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého audítora o overení 

konsolidovanej účtovnej závierky Obce Ludanice 31. 12. 2016 a o overení súladu výročnej 

správy s konsolidovanou účtovnou závierkou Obce Ludanice k 31.12.2016. 

 

 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  
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K bodu 9 -  „ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy “- 

spolufinancovanie projektu, príloha č. 10 

 

     Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nakoľko na 2. mimoriadnom zastupiteľstve som 

dala schváliť zlé sumy približne o 10 000 EUR, z naším podielom približne 500 EUR, tak je 

potrebné, aby sme výšku celkových nákladov projektu opravili. Výška celkových 

oprávnených výdavkov je vo výške 794 865,52 EUR a 5 % spolufinancovanie zo strany obce 

je vo výške 39 743,28 EUR.  

 

Bc. Bohumír Donoval – táto žiadosť je už podaná v Bratislave. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno žiadosť je už podaná v Bratislave s dobrými 

číslami, ale uznesenie nám vracajú, lebo tam sú ešte nesprávne čísla.  

  

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie 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“ a 

zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa Obce 

Ludanice vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 794 865,52 EUR, t.j. 39 743,28 

EUR. A zároveň zrušilo uznesenie č. 153/2017 v bode A. 1. a 2., kde schválilo 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 prijaté na 

2. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ludaniciach, ktoré sa konalo dňa 

27.04.2017  

 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 2 (Bc. 

Donoval, Zelenák) 

 

 

K bodu 10 – Prevod nehnuteľného majetku - Marta Nedelková, príloha č. 11   

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce –  informovala obecné zastupiteľstvo, že toto je už 

posledný krok, ktorý treba k prevodu nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa p. Marte Nedelkovej a na základe tohto uznesenia si dá vypracovať zmluvu. 

 

Poslanci nemali k prevodu nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa p. 

Marte Nedelkovej žiadne pripomienky.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod nehnuteľného majetku obce podľa § 9a ods. 8/ písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa a to na pozemku parcela registra „C“ č. 682/1  záhrady vo výmere 469 m2 v podiele 

1/1 vedenom na liste vlastníctva číslo 596 pre obec Ludanice, katastrálne územie Ludanice za 

kúpnu cenu 0,00 EUR/m2 ,celkovú kúpnu cenu 0,00 EUR žiadateľke  p. Marte Nedelkovej, 

rodenej Bizoňovej, trvale bytom Topoľčianska 171/44, 956 11 Ludanice. 

 

 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  
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K bodu 11 – Rôzne 

a) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov obce na realizáciu Wi-Fi pripojenia 

v kultúrnom dome v Ludaniciach 

Matúš Dočkalik – informoval obecné zastupiteľstvo, že na 14. ROZ bol návrh na zriadenie 

Wi-Fi pripojenia do kultúrneho domu v Ludaniciach. Tak sme dali vypracovať firme 

WIRCOM cenovú ponuku s nasledovnými číslami, jednorázové prípojenie so zriadeným vo 

výške 2390 EUR  a mesačným poplatkom 16,60 EUR. Wi-Fi pripojenie bude voľne dostupné 

v celom kultúrnom dome pre návštevníkov, s možnosťou signálu aj pred kultúrnym domom. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančných prostriedkov obce na realizáciu Wi-

Fi pripojenia v kultúrnom dome v Ludaniciach podľa cenovej ponuky v celkovej hodnote 

2 390 EUR. 

 

 

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

Donoval) 

 

b) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov obce na realizáciu odsávacieho 

zariadenia do kuchyne v kultúrnom dome v Ludaniciach. 

Matúš Dočkalik – informoval obecné zastupiteľstvo, že máme projekt, vypracovanú 

projektovú dokumentáciu na realizáciu odsávacieho zariadenia do kuchyne a teraz rozhodíme 

siete a uvidíme, aké firmy sa nám prihlásia. Predpokladaná výška finančných prostriedkov 

bude do výšky 10 000 EUR.   

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na dodávku a montáž kompletného 

odsávacieho zariadenia do kuchyne v kultúrnom dome v Ludaniciach v predpokladanej 

hodnote 10 000 EUR na základe vypracovanej projektovej dokumentácie. 

 

 

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

 

 

c) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov obce na realizáciu ozvučenia pri dome 

smútku v Ludaniciach. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala obecné zastupiteľstvo, že ozvučenie je 

už nefunkčné a preto treba zakúpiť nové ozvučenie aj s reproduktormi a zosilovačmi, pretože 

už pri poslednom pohrebe nastali problémy. Predpokladaná výška by bola do 3000 EUR 

a ešte sa k tomu vyjadria technici. 

 

Martin Zelenák -  a elektrika sa nerobila nová na dome smútku asi pred mesiacom 

Bc. Bohumír Donoval – elektrické vedenie je celé nové, len elektrická rozvodná skriňa je ešte 

stará 

Matúš Dočkalik – tam treba postupne vymeniť celú rozvodnú skriňu, zatiaľ sme to spravili 

s elektrikárom Peťom Valentom, tak aby to fungovalo a neohrozovalo okolie 
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Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na dodávku a montáž kompletného 

ozvučenia pri dome smútku v Ludaniciach v predpokladanej hodnote 3 000 EUR. 

 

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

 

d) Informácia o umiestnení bankomatu na peniaze v obci Ludanice 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala obecné zastupiteľstvo, že sme rozposlali 

dotaz do 5 bank o umiestnení bankomatu v našej obci. Tatra banka  a VÚB sa nám poslali 

zápornú odpoveď, Prima banka a Slovenská sporiteľňa to posunuli ďalej na vyššie miesta 

a ČSOB sa nám ešte neozvala.  

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o umiestnení bankomatu na peniaze 

v obci Ludanice. 

 

e) Informácia o revíznych správach na kabínach OFK Ludanice 

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

správa na elektriku je už hotová, všetky nedostatky boli odstránené. Boli sa tam pozrieť 

plynári, tam treba ešte nejaké nedostatky odstrániť a až potom bude vyhotovená revízna 

správa. Keď bude revízia na plyn hotová, zvoláme komisiu a môže dôjsť k prevzatiu 

a odovzdanie majetku.  

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o revíznych správach na kabínach OFK 

Ludanice.  

 

 

K bodu 12 – Diskusia 

Bc. Ivan Žák – ja len „k tomu záverečnému účtu a k rozpočtu boli rôzne pripomienky a keď 

sa schvaľoval posledný rozpočet na finančnej komisií nebolo nič a potom  sa hlasovalo ako sa 

už hlasovalo. Mne z toho tak vychádza, že nieje ani kvôli rozpočtu, lebo keď si prečítame 

výsledok hospodárenia je celkom iný čo hovoríme predtým, že to je špatne, to je špatne  alebo 

vedeli by sme predstaviť aj úspornejšie napríklad  p. Donoval. K tým úsporam by som chcel 

povedať tým minulých, že sme nane skoro podoplácali  a aj ešte dodnes niektoré vecí nie su 

dotiahnuté, pretože tie veci boli také úsporne.“ Napríklad budova obecného úradu, 

klimatizácia, budova základnej školy a vodovodu (vymerať pol cesty), strecha márnice v 

MNV. Z toho mi vychádza, že netreba stále sa hrabať v chybách z minulosti, ale treba isť 

dopredu. Ja mám taký dojem, že Vy p. Donoval máte takú fóbiu, že obci sa darí a Vy  z toho 

radosť nemáte. Ja som myslel, že keď budeš v zastupiteľstve, že budeš takým prínosom, ale 

ten prínos nieje vidieť, ide skôr len o takú nenávisť. 

Bc. Bohumír Donoval – ale mrzí ma a bolí, že ty si bol prvý, ktorí vytrhal kolíky z nového 

cintorína, veď bola stavba zahájená. Kedy potom to chcete uskutočniť.  

Bc. Ivan Žák – lenže tie kolíky by tam dodnes stáli a rástla by tam zelina. Keď bude výstavba 

cintorína aktuálna, tak vytýčenie kolíkov bude otázka 2 až 4 hodín. To isté sa týka 

kolumbária, keď bude o to záujem, je to otázka 2 mesiacov. 

Bc. Bohumír Donoval – mne ide hlavne o to, že keď nebudeme robiť, tak to nedávajme do 

rozpočtu 

Bc. Ivan Žák – keď si spomínal dávnejší problém s vodojemom, je vidieť, že máš prehľad 

v problematike, ale tvoj prehľad nám nejako nepolepší 
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Bc. Bohumír Donoval – je dobre vedieť, že máš takýto názor, ale nato tu máme poslancov 

a komisie, ktoré sa môžu k tomu vyjadriť a aby to prejednávali 

Bc. Ivan Žák – nerozprávaj mi tu o komisiách, žiadnu si nikdy neuznával, možno okrem 

finančnej 

Bc. Bohumír Donoval – s týmto s tebou nesúhlasím, každá zasadala 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce -  ja sa len k tomu vyjadrím len toľko, že komisia 

výstavby bola 5 krát za 8 rokov. Ja nemám nič proti tomu, nech komisie zasadajú. Komisie, 

s ktorými sa potrebujem poradiť, zasadajú podľa potreby.  

Bc. Bohumír Donoval – 3 krát  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce -  Zavolám si takých ľudí, s ktorými si rozumiem 

a nebudú mi podkladať polená pod nohy.  

Mgr. Zuzana Marková – ja len k tej komisií 3 krát ste poznamenali, my na komisii preberieme 

veľa projektov, programov a bodov a nebudeme zasadať každú chvíľu ako za Vás p. Donoval. 

Za Vás sme zasadali raz za mesiac od 5 poobede do približne cirka 10 až 1 hodiny nočnej. 

Mali ste monológ, a keď chcel hociktorý poslanec povedať svoj názor, s ktorým ste 

nesúhlasili, bolo zle, bol oheň na streche. Boli jedine Vy a Váš názor, nie som jediná a preto 

podporujem názor p. Žáka. Milí moji noví poslanci a z toho čo povedal p. Žák, povedal jednu 

desatinu. Vy ste všetko robili na 100 % a Vy ste vlastne odborník na všetko. Je veľa vecí 

a nezrovnalostí. Niekedy by sme sa k tomu aj vyjadrili, ale osobne nerozumiem čo niekedy 

vravíte. Poviem to, čo som povedala už niekoľkokrát, keď sa p. Starostka dostala do funkcie, 

ste povedali, že budete nápomocný. Vaša nápomocnosť spočíva v tom, že predlžujete vašimi 

nezmyselnými, často krát nezmyseľnými otázkami rokovania obecného zastupiteľstva. Ja 

nehovorím, že to tu netreba odfľáknuť, ale niektorí mladí poslanci majú iné povinnosti. 

Bc. Bohumír Donoval – ja som mal vždy záujem urobiť pre túto obec maximum a byť 

prínosom. A keď sa niečo pýtam a povedal som Vám nejaké veci a nebudem Vám to hovoriť. 

Ale možno nájdem inú formu komunikácie.  

 

Ing. Eva Pešková – veľmi ma mrzí aká je tu momentálne situácia. Ale som veľmi rada, že sú 

tu medzi nami aj mladí poslanci. Je dôležite, že v tejto dobe bavíme o bankomatoch a wi-fi 

a o iných vymoženostiach, keďže doba napreduje. Preto dajme mladým zelenú, ale ma veľmi 

mrzí, že keď hlasujeme o materskej škole pre malé deti, nedáme všetci jednoznačne ruku 

hore. Ale keď sme hlasovali za kosačku pre športovcoch, tak bez mihnutia oka sme všetci 

súhlasili, lebo robili sme to aj pre mládež a deti, ktoré športujú. Tak toto je pre mňa 

nepochopiteľné.  

Bc. Bohumír Donoval -  p. Pešková hovoríme o budove materskej školy, za ktorú ste aj vy 

ako poslankyňa zahlasovali, že bude z nej domov pre dôchodcov. Pre mňa je stále prioritou, 

že s tej budovy by bol lepší domov dôchodcov. Tu nejde o tých zvýšených 500 EUR,  projekt 

sa odsúhlasil, ale pri každom hlasovaní som mal svoj názor, že budova by bola lepšia využitá 

pre dôchodcov.   

Silvester Bilik – podľa môjho názoru by nebolo dobré, aby pri sebe bol vchod do areálu ZŠ 

a domov pre dôchodcov, nebudú mať pokoj deti a ani dôchodci 

Bc. Bohumír Donoval – budem sa opäť opakovať, každý má hlasovať podľa svojho 

presvedčenia, tak ja nemením svoj názor a hlasujem podľa svojho presvedčenia a správnosti 

konania 

Mgr. Zuzana Marková – to je len dom dôchodcov, ale koľkokrát ste hlasovali v inej veci proti 

alebo ste sa zdržali. Keby bol každý taký ako vy, tak čo by sme v tejto obci urobili, by sme sa 

nepohli dopredu 

Mária Gerhátová – v akom stave je ten projekt na úradovňu v Mýtnej Novej Vsi. Ľudia si 

pochvaľujú, že ste zasypali jamy na ceste.   
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Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – envirofond zatiaľ nevydal žiadne rozhodnutie, tak 

musíme čakať. Sú tam šibeničné termíny do konca októbra. Našťastie je zmenený zákon 

o verejnom obstarávaní, tak nemusíme isť do vestníka. Musia nám predložiť štyri firmy 

ponuky, ale aj to je otázne, či sa nejaká firma chytí toho, uvidíme kedy príde rozhodnutie. Čo 

sa týka takýchto veci, riešime čo sa dá promptne, niektoré trvajú trochu dlhšie na základe 

kapacity pracovníkov. Od 1. júla by sme mali dostať VPP pracovníkov, pretože hlavne  

kosenie po dedine bolo kritické. 

 

 

 

 

K bodu 13 – Uznesenia, príloha č. 13       

Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 16. riadnom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

 

 

 

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. Mária Gerhátová, v. r. 
 

 
 

 

Ing. Marek Miko, v. r.       

 
 

 

 

 

Zapísal: Ing. Milan Lukáč                                                   V Ludaniciach, dňa  28. 06. 2017 

 

 

 

 

 

 


