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Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 06. 09. 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 

Ing. Božena Vargová, ekonómka  

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: Silvestra 

Bilika a Mgr. Zuzanu Markovú. 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.   Bc. Peter Babinec 

 

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 16. riadnom   

  zasadnutí obecného zastupiteľstva 

3.   Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností občanov 
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4.   Schválenie použitia rezervného fondu 

5.   Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 06.09.2017 

6.   Prehľad čerpania rozpočtu k 30.06.2017 

7.   Návrh Dodatku č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu 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. 10. 2017 

8.   Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 1/2017  

  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce s účinnosťou od 01. 01.   

  2018.  

9.   Zrušenie drobnej prevádzky MNV 

10.   Rôzne 

      11.   Diskusia 

      12.   Uznesenia 

      13.   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 16. 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 16. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. 06. 2017. 

 

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

 

 

K bodu 3 - Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností občanov, 
príloha č.4  

Materiál poslanci dostali v písomnej forme.        

Správu predložil a informoval p. Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce - predniesol 

stručne svoju správu z kontroly vybavovania sťažností. Kontrola bola vykonaná v čase od 

07.07.2017 do 12.07.2017. Nakoľko sa pri kontrole zameral na sťažnosti, ktoré boli podané 

obci od roku 2010, kontrolu vykonal v súlade so Zásadami o vybavovaní sťažností 

v podmienkach Obce Ludanice, ktoré boli schválené na 31. riadnom zasadnutí OZ dňa 

12.07.2017 a platili do 25.04.2017 

Záverečné výroky správy hlavného kontrolóra ku kontrole vybavovania sťažností občanov: 

Obec má v zmysle  zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach zavedenú centrálnu evidenciu 

sťažností doručených od občanov obce Ludanice. Centrálna evidencia obsahuje všetky 

požadované údaje. ktoré je obec povinná viesť v zmysle § 10 zákonač.9/2010 Z.z. V evidencii 

sťažností boli  za rok 2010 a 2011 zaevidované 4 podania občanov, avšak ani jedno z podaní 

nemalo charakter sťažností 
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Správa hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice z obecného zastupiteľstva.  

 

Poslanci nemali k správe hlavného kontrolóra žiadne pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo správu hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností 

občanov na vedomie. 

 

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

 

 

K bodu 4 – Schválenie použitia rezervného fondu, príloha č.5 

Materiál poslanci dostali v písomnej forme. 

Predložila a referovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce –  Vzhľadom k tomu, že v roku 2017 

obec Ludanice nemá rozpočtované kapitálové príjmy preto  z uvedeného dôvodu predkladám 

obecnej rade Ludanice n á v r h na použitie rezervného fondu na tieto kapitálové výdavky 

v obci Ludanice:  

1. Ozvučovacia technika do kultúrneho domu Ludanice vo výške  5999,00 eur, 

2. Ozvučovacia technika do domu smútku Ludanice  vo výške  2999,00 eur, 

3. Rekonštrukcia MK k bytovkám vo výške 16818,00 eur, 

4. Rekonštrukcia MK na ulici 1. Mája vo výške 24467,00 eur. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky, 

ktoré sú určené na dané účely. 

 

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

 

 

K bodu 5  - Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 06.09.2017, príloha č.6 

Materiál poslanci dostali v písomnej forme. 

Predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – v príjmoch obce došlo 

k navýšenie o 18 800 eur, tú je zahrnutý príjem na podielových daniach. V bežných 

výdavkoch je navýšenie o 41 200 eur, sú tu zahrnuté bežné výdavky na lokálne opravy 

miestnych komunikácií v obci Ludanice. V kapitálových výdavkoch došlo k nasledovným 

zmenám. Zníženie kapitálových výdavkov o 22 400 eur, sú tu zahrnuté kapitálové výdavky na 

rekonštrukciu obecného úradu – klimatizácia vo výške 6 000 eur, na projektovú dokumentáciu 

zberný dvor vo výške 2 900 eur, na spoluúčasť na zberný dvor vo výške 15 000 eur a zvýšenie 

na rekonštrukciu cesty k bytovkám vo výške 11 500 eur. 

 

Poslanci nemali k návrhu na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 06.09.2017 žiadne 

pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh druhej úpravy rozpočtu obce Ludanice k 06.09.2017. 

 

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

 

 

K bodu 6 – Prehľad čerpania rozpočtu k 30.06.2017, prílohy č.7 

Materiál poslanci dostali v písomnej forme 
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Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa 

pýtali na konkrétne položky p. Evy Ivanovej, účtovníčky obce, ktoré ich zaujímajú a ktoré sú 

im nejasné. 

 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – je dôležité vysvetliť, že o šesť mesiacov vlastne ten 

prebytok bežného rozpočtu nám umožnil  uhradiť kapitálové výdavky bez schválenia 

rezervného fondu. A na tomto základe sa očakávajú ešte vyššie úhrady kapitálových 

výdavkov, tak je potrebné schváliť ten rezervný fond, aby sa mohli sa potom tie prostriedky 

mohli použiť na úhradu kapitálových výdavkov. 

 

Ing. Eva Pešková – ktoré kapitálové výdavkové položky  nebudú čerpané  

Eva Ivanová, účtovníčka obce – sú to tie položky, ktoré sú uvedené v predošlom bode úpravy 

rozpočtu obce Ludanice k 06.09.2017 v stĺpci rozdiel a majú pred sumou znamienko mínus 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prehľad čerpania rozpočtu k 30.06.2017 

 

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

 

 

K bodu 7 - Návrh Dodatku č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu 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. 10. 2017, 

príloha č.8 

Materiál poslanci dostali v písomnej forme. 

Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – tento dodatok hovorí, že prejdeme z 2. finančného 

pásma na 3. finančné pásmo, ktoré zodpovedá nákladom na nákup potravín na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov. V priemere je to 7 centov na žiaka.    

Ing. Božena Vargová, ekonómka obce – dodala, že ide v priemere o 7 centov na žiaka, ale 

dospelí platia aj režijné náklady vo výške 3 centov, čiže pre dospelých stravníkov bude 

celkové zvýšenie o 10 centov. 

 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór – aký je dôvod zvýšenia   

Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – dôvod je ten, že kuchárky musia dodržať normovanie, 

ktoré im vyhodí program. A nakoľko sa zvýšili ceny komodít, tak by sme nedokázali spĺňať 

normu, ktorá je stanovená. 

 

Bc. Bohumír Donoval – rodičia budú platiť od septembra akú sumu 

Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – v septembri budú ešte platiť po starom a od daľšieho 

mesiaca budú platiť už navýšenú sumu. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č.1 Všeobecného 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. 10. 2017. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  
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K bodu 8 - Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 1/2017 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce s účinnosťou od 01. 01. 2018, 

príloha č. 9 

Materiál poslanci dostali v písomnej forme. 

Predložila a informovala p. Ing. Božena Vargová, ekonómka obce – v tomto návrhu sú tri také 

hlavné zmeny oproti momentálne platnému VZN: 

- po novelizácii zákona o obecnom zriadení, obce vydáva VZN v zmysle § 6 odsek 1 a nie    

  v zmysle § 4 odsek 3 písmeno d   

- dotácia sa môže vyčerpať do konca rozpočtového roka, do 31.decembra, doposiaľ sme mali  

   vyúčtovanie dotácií do konca novembra 

- bol vydaný nový zákon o finančnej kontrole a ktorý sa zvlášť zaoberá kontrolou finančných  

  prostriedkov poskytnutých cudzím subjektom z rozpočtu obce dotáciami a ide o tzv.  

  administratívnu finančnú kontrolu  

 

Poslanci nemali k návrhu Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 1/2017 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce s účinnosťou od 01. 01. 2018 žiadne 

pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 1/2017 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce s účinnosťou od 01. 01. 2018. 

 

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

 

 

K bodu 9 - Zrušenie drobnej prevádzky MNV, príloha č. 10 

Materiál poslanci dostali v písomnej forme. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – prečítala list z Okresného súdu Nitra, kde našu obec 

vyzývajú na výmaz drobnej prevádzkarne Miestneho národného výboru v Ludaniciach 

z Obchodného registra. Na zrušenie potrebujeme schváliť uznesenie o zrušení drobnej 

prevádzkarne Miestneho národného výboru v Ludaniciach a písomný súhlas správcu dane 

s výmazom z obchodného registra. Následne zaniesť tieto dva listinné doklady s predpísaným 

tlačivom – „návrh na výmaz zapísanej osoby do obchodného registra“. 

 

Poslanci nemali k výzve Okresného súdu Nitra na výmaz drobnej prevádzkarne Miestneho 

národného výboru v Ludaniciach žiadne pripomienky.  

 

Obecne zastupiteľstvo zobralo na vedomie výzvu Okresného súdu Nitra na výmaz drobnej 

prevádzkarne Miestneho národného výboru v Ludaniciach z obchodného registra a schválilo 

zrušenie drobnej prevádzkarne Miestneho národného výboru v Ludaniciach s tým, že všetky 

práva a záväzky drobnej prevádzkarne preberá obec. 

 

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

 

 

K bodu 10 –Rôzne, príloha č. 11   

a) Oznámenie riaditeľa ZŠ s MŠ Ludanice o počte žiakov v školskom roku 2017/2018 

Materiál poslanci dostali v písomnej forme. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala obecné zastupiteľstvo, že do školského 

roku 2017/2018 nastúpilo 252 žiakov, z toho 242 žiakov bude navštevovať náboženskú 

výchovu a 10 žiaci budú navštevovať etickú výchovu. 
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Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – toto celkový stav žiakov na škole, nie sú tam započítaní 

iba 4 žiaci, ktorí študujú v zahraničí. Dvaja žiaci študujú v Anglicku a dva žiaci v Českej 

republike. 

 

Bc. Bohumír Donoval – koľko detí nastúpilo do materskej školy 

Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy – do materskej školy nastúpilo 41 žiakov 

 

 

Obecne zastupiteľstvo zobralo na vedomie oznámenie riaditeľa ZŠ s MŠ Ludanice o počte 

žiakov v školskom roku 2017/2018. 

 

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

 

 

b) Žiadosť o finančnú výpomoc Adriane Humajovej 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – oboznámila obecné zastupiteľstvo so žiadosťou 

o finančnú výpomoc od Adriany Humajovej. V zmysle § 10 ods. 3 Všeobecne záväzného 

nariadenia Obce Ludanice č. 8/2009 o poskytovaní spoločného stravovania a jednorázovej 

finančnej výpomoci občanom s trvalým pobytom na území obce Ludanice môžeme poskytnúť 

jednorázovú finančnú výpomoc. Na finančnej komisií a obecnej rade sme navrhli jednorázovú 

finančnú výpomoc vo výške 100 eur. 

 

   
Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú výpomoc vo výške 100 eur pre Adrianu Humajovú.  

 

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

 

 

c) Informácie o uskutočnených a neuskutočnených projektoch 

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

- v dome smútku v Ludaniciach je už umiestnený nový katafalk, nové chladiarenské  

  zariadenie a nová ozvučovacia technika 

- na cintoríne v Mýtnej Vsi bola osadená nová vstupná brána 

- v kultúrnom dome v Ludaniciach je už funkčné Wi-fi pripojenie 

- na cintoríne v Mýtnej Novej Vsi už máme vymeraný daný pozemok, ktorý sme získali 

zámenou v rámci JPÚ v Mýtnej Novej Vsi a nasledujúci pozemok, aj ten pozemok, ktorý je 

pokračovaním nášho pozemku nám vlastne vlastníci chcú predať za 1,50 eur/m2. Až po 

zápisoch do listov vlastníctva na katastri sa môžeme s tým zaoberať a počítať s tým do 

rozpočtu.  

 

Matúš Dočkalik – informoval obecné zastupiteľstvo v akej fáze je odsávacie zariadenie 

v kultúrnom dome v Ludaniciach 

- po telefonáte s danou firmou, ktorá mala vykonať tieto práce som zistil, že cenová ponuka  

  bola vypracovaná na 17 000 eur so všetkými prácami, vrátame elektrického pripojenia. 

- lenže na minulom obecnom zastupiteľstve bolo schválených 10 000 eur, ale táto suma bola  

  bez elektrického pripojenia 

Bc. Bohumír Donoval – zatiaľ to nechajme tak a počkajme na konečnú cenovú ponuku 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce –  súhlasila s tým, aby sme počkáme na konečnú 

cenovú ponuku 
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K bodu 11 – Diskusia 

Martin Zelenák – ktoré chodníky sa budú konkrétne opravovať  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce –  od cintorína po koniec obce 

Silvester Bilik – mali by sme aj občanov upozorniť, keď sa začne s opravou ciest a chodníkov 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce –  občanov upozorníme písomne a dáme to aj vyhlásiť 

obecným rozhlasom, aby boli upovedomení  

 

Bc. Bohumír Donoval – chcem sa informovať, tie zmluvy na opravu ciest a chodníkov sú už 

podpísané a zverejnené na internete 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce –  áno zmluvy sú zverejnené. Zmluvy sú podpísané na 

cesty a chodníky na ulici 1. mája a ulici Slobody. Lokálne opravy nie sú, tie sme ani 

nesúťažili.  

 

Bohumír Donoval – ja by som chcel ešte k tomu nahrávaniu obecných zastupiteľstiev, len 

toľko ešte, že došlo neviem z akého dôvodu k zlej interpretácií mojich otázok, ktoré som 

položil a za ktorými som si stál a potom aj hlasovanie, takže s pani starostkou som toto nejako 

neriešil v minulosti. A zrejme aj na základe tohto sa začali nahrávať zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a čo je dôležité, že každý poslanec má právo si tieto zvukové záznamy prehrať 

na klúč a môže si ich archivovať. Viem, že pán Žák navštívil p. Briestenského ohľadom 

týchto zvukových záznamov, tak predpokladám, že keď ste mi dali súhlas si to prehrať na 

klúč, tak p. Briestensky to z odborného hľadiska odobril.   

Minulé zastupiteľstvo som tu bol postavený do polohy, že ja brzdím obec, nemám radosť, že 

sa darí obci, tak by som to chcel dementovať, že to vôbec nie je pravda. Lebo aj ja som bol 

volený občanmi, takže by som šiel proti ním či proti sebe. Keď využívam svoje právo, právo 

poslanca, spýtať sa, tak proste mám nato ligetívne právo. 

Vzhľadom nato, že zástupca p. Žák ma tu na minulom zastupiteľstve, čo sa týka minulosti 

nejako kritizoval. Tak ja som si prešiel všetky minulé zápisnice zo zastupiteľstiev a ani v 

jednej nenájdeme nič napísané, že ja by som bol proti obci. Čo sa týka kapitálového rozpočtu, 

výstavby kolumbária, náboženské a spoločenské služby, tam nie je nič z mojej stránky 

vyslovené proti obci. Veľmi dobre je, že sa obecné zastupiteľstvá nahrávajú, lebo je dobre si 

vypočuť aj tieto poznámky pomimo. Môžem aj poskytnúť poslancom tieto zápisnice a ak tam 

nájdete jednu moju interpretáciu, otázku či odpoveď, ktorá je vedená proti obci, tak tu týmto 

pádom končím a som tu posledný krát a ospravedlňujem sa Vám a všetkým občanom. 

Čo sa týka vodojemu, tak som navštívil príslušné inštitúcie a bol som u projektanta od ktorého 

som si vyžiadal dokumenty ohľadom cesty k vodojemu, ktoré môžem poskytnúť poslancom 

k nahliadnutiu. 

Čo sa týka Mýtnej Novej Vsi, konkrétne domu smútku, v polovici roku 2010 sme mali 

podielové dane 310 tisíc a mali sme ich 265 tisíc za celý rok, v podstate boli krátené, čiže sme 

museli hospodárnejšie riešiť situáciu ohľadom strechy, ktorú sme nerobili celú na dome 

smútku. Ide o len o to vysvetlenie. V tej dobe sme išli aj do iných výziev, preto sme sa museli 

chovať racionálne. keďže nebolo toľko finančných prostriedkov ako je dnes. 

Čo sa týka toho, že niektoré veci skritizujem, áno to je pravda. Uvediem napríklad 

vyúčtovanie finančných prostriedkov vo výške 10 700 eur, ktoré sme dostali z titulu povodní 

v roku 2009, s tým, že poskytnuté finančné prostriedky sa museli vrátiť. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – niekto nás udal na Národný kontrolný úrad (NKÚ), 

ktorý to prešetril a konštatoval, že to malo byť zrealizované skôr a nie až po mojom nástupe 

do funkcie    

Bohumír Donoval – skôr sa to nedalo, pretože peniaze sme dostali niekedy v novembri. 

Hlavným problémom boli položky, ktoré boli zaradené do vyúčtovania. Napríklad kosačku 

argumentovali s tým, že keď ste mali povodne, tak ste nemohli kosiť. Pri položke multikára, 
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odmeny, mzdy, to tam nemohlo byť zúčtované. Toto bol hlavný dôvod, ktorý NKÚ vytýkal 

obci. 

Ešte mám viac materiálov, ktoré by som mohol poskytnúť obecnému zastupiteľstvu, ale už to 

nechcem ďalej rozmazávať, ja chcem dnes skončiť, s tým, že ja si Vás vážim. Vážim si aj 

vaše názory. Je pravda, keď som išiel po tej diskusií, že niektorí poslanci nediskutovali za pol 

roka vôbec, ja nehovorím, že sa hlásim, len kvôli tomu, aby som mal čiarku, toto nie je 

ohodnotené, takáto súťaž tu neexistuje. 

Je tu aj taký dopyt zo strany občanov, bolo by dobre stretnutie v kultúrnom dome s občanmi 

a vysvetliť niektoré určité veci, čo sa týka napríklad aj úspechov, treba sa radovať, že sme 

niečo vytvorili v našej obci, nemôžeme povedať, že vidíme ruiny. 

 

 

K bodu 12 – Uznesenia, príloha č. 13       

Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 17. riadnom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

 

 

K bodu 13 - Záver     

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

ukončila. 

                                                                         

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                              Mgr. Ľubica Petráková, v. r.                                         

        starostka obce   

 

 

Overovatelia: 

 

 

Silvester Bilik, v. r. 
 

 
 

 

Mgr. Zuzana Marková, v. r.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Milan Lukáč                                                   V Ludaniciach, dňa  19  09. 2017 


