
 1 

Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

zo 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 29. 11. 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  

Ing. Mária Štaffenová, zamestnankyňa 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: Ing. 

Mareka Mika a Bc. Máriu Gerhátovú. 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. Bohumír Donoval 

 

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 17. riadnom   

  zasadnutí obecného zastupiteľstva 

3.   Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Obce Ludanice na rok 2018  
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4.   Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2018 na záujmové   

  vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného  

  času v cudzích obciach 

5.   Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2017, ktorým sa   

  určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského  

  klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti   

  Obce Ludanice na rok 2018 

6.   Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 3/2017 o miestnom   

  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

7.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 

8.   Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce Ludanice k 29.11.2017 

9.   Návrh rozpočtu Obce Ludanice a Základnej školy s materskou školou,   

  Hviezdoslavova 415/40, Ludanice  na roky 2018,2019,2020. 

10.   Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok   

  2017 a I. štvrťrok 2018  

11.   Správa Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice o   

  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na  

  školský rok 2016/2017 a správa za materskú školu  

12.   Žiadosť o schválenie príspevku 0,10 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré  

  majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2018 

13.   Žiadosť firmy Hantex-group s.r.o. na predĺženie nájomnej zmluvy č. 6/2013   

14.   Rôzne 

      15.   Diskusia 

      16.   Uznesenia 

      17.   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 17. 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 17. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06. 09. 2017. 

 

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

 

 

K bodu 3 - Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Obce Ludanice na rok 2018, príloha 

č.4  

Materiál poslanci dostali v písomnej forme.        

Informovala  Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – žiadosťami sa zaoberala finančná 

komisia a aj obecná rada. Materiál poslanci dostali v písomnej forme.  

Návrhy obecnej rady a finančnej komisie sú: 
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-  Obecný futbalový klub Ludanice vo výške 13.000 € (zmluva), po postupe A mužstva do     

   vyššej súťaže ďalších 5.000 € (dodatok k zmluve), 

-  Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo výške 1.000 €,  

-  Slovenský orol Ludanice vo výške 1.500 €,  

-  Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludanice vo výške 5.000 €,  

-  Poľovnícke združenie PONITRAN Ludanice vo výške 1.300 € 

-  Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves vo výške 1.200 €,  

-  ZÁDVOR vo výške 1.500 €, 

-  Základná organizácia Jednoty dôchodcov Ludanice 1.500 €. 

 

Martin Zelenák –  nedalo by sa telesne postihnutým ešte o niečo zvýšiť dotácia 

Silvester Bilik – ja by som sa chcel spýtať tiež, či by sa nedalo Slovenskému orlu o niečo 

pridať 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – my schvaľujeme dotácie každej organizácií na 

základe sumy, ktorú si uvedú v žiadosti o dotáciu z obce  

 

Bc. Bohumír Donoval – ja by som sa chcel spýtať na ZÁDVOR, oni si udávajú v činnosti: 

úprava terénu, odvoz zeme, čistenie kanála, okrem toho rybárskeho krúžku. Túto istú činnosť 

uvádzali aj minulý rok.  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – chodievam tam priebežne, terén je upravený, majú to 

tam pekne upravené, chodia tam deti na branné cvičenia a prednedávnom tam osádzali búdku, 

ktorá má slúžiť ako WC. Stále sa tam robia nejaké úpravy a oni postupne odvážajú zeminu 

odtiaľ.  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 tak ako 

navrhla obecná rada. 

 

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

 

 

K bodu 4 – Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2018 na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného času 

v cudzích obciach, príloha č.5 

Informovala  Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - materiál poslanci dostali  v písomnej 

forme.  

 

Ing. Božena Vargová, ekonómka obce  - tento rok máme zatiaľ iba jednu žiadosť na dotáciu 

a ešte jedna žiadosť má prísť z Tribečskej základnej školy. Táto dotácia sa schvaľuje 

každoročne pre deti z našej obce, ktoré nenavštevujú tunajšiu základnú školu. Navrhujeme 70 

eur na žiaka na celý rok. V roku 2018 nás to bude stáť maximálne 140 eur možno 210 eur. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k poskytnutiu dotácie z rozpočtu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice 

na rok 2018 na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice 

v centrách voľného času v cudzích obciach v súlade s § 6 ods. 12 písmeno d/ zákona 

596/2003 Z. z. v platnom znení vo výške 70,00 eur  na 1 dieťa. Dotáciu možno poskytnúť na 

základe písomnej žiadosti príslušného žiadateľa a zmluvy o poskytnutí dotácie. Dotáciu musí 

jej prijímateľ vyúčtovať obci Ludanice v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie do 

31.12.2018. 
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Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 5  - Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2017, ktorým 

sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu 

detí a školskej jedálne pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce Ludanice 

na rok 2018, príloha č.6 

Informovala Ing. B. Vargová, ekonómka – materiál poslanci dostali  v písomnej forme. 

- sú to dotácie obce na originálne kompetencie – financovanie výdavkov materskej školy, 

školského klubu detí a školskej jedálne v roku 2018, VZN sa schvaľuje každoročne 

Ide o dotácie z originálnych kompetencií obce, hlavne sa jedná o energie a mzdy na 1 dieťa 

materskej školy, školského klubu a školskej jedálne. Počty detí oznamuje škola k 15.09. 

štatistickým výkazom.  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2017, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na rok 2018 a zároveň ruší VZN č. 4/2016 

ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského 

klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na 

rok 2017.  

 

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

 

 

K bodu 6 – Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 3/2017 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, prílohy č.7 

Materiál poslanci dostali v písomnej forme 

Predložila a informovala p. Ing. Mária Štaffenová, zamestnankyňa obce – toto VZN súvisí 

s tým, že jedná sa hlavne o problematiku drobného stavebného odpadu, ktorý bol doplnení do 

dvoch zákonov a to do zákona o miestnych daniach a poplatku za odpad a zákona o odpadoch. 

Na základe tohto VZN by bol poplatok za drobný stavebný odpad zahrnutý v poplatku za 

komunálny odpad. 

 

Martin Zelenák – firma, s ktorou máme zmluvu na odvoz odpadu by nemala povinnosť tento 

drobný stavebný odpad odvážať 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce  - už fungujeme v takom režime, že si za odvoz každej 

komodity platíme zvlášť, každá je faktúrovaná samostatne 

  

Bc. Bohumír Donoval – ja k tomu len toľko, že sme fungovali tento rok na inej báze. Čiže 

som to pochopil tak, že všetko je to o drobnom stavebnom odpade a občan si zaplatí 18 eur 

a v tomto poplatku bude riešení aj drobný stavebný odpad. Chcel by som poslancov 

informovať o zmluve, ktorá je podpísaná s danou firmou na zber komunálneho odpadu. Od 

1.októbra 2017 je podpísaná zmluva v ktorej sa píše, že pristavenie 7 kubíkového kontajnera 

stojí 116 eur, zneškodnenie 1 tony je 9 eur a poplatok za uloženie odpadu je 0,33 eura. Tu 

chcem podotknúť na plochu pri stanici, kde sú tony, možno stovky ton odpadu a ja to vidím 

tak, že tento odvoz zaplatíme my občania tých 18 eur. Odvoz tohto odpadu bude náročný 

hlavne z finančného hľadiska, pretože tých 18 eur nebude podľa mňa na to stačiť. A na 

základe tohto som chcel spraviť inventarizáciu toho čo je tam a aby sme nezaťažovali 

občanov.     
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Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – ten stavebný odpad bude použitý ako druhotná 

surovina, ktorú využijeme a takto nemusíme kupovať drahú šutolinu 

 

Ing. Mária Štaffenová – keď sa neschváli toto VZN, tak bude platiť to predošle 

Bc. Bohumír Donoval – ja nehovorím, že sa neschváli, ale ja ho osobne nepodporím  

 

 Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 1 (Bc. Donoval), 

zdržal sa – 1 (Zelenák)  

 

 

K bodu 7 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018, príloha č.8 

Informoval Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce - materiál poslanci dostali  v písomnej 

forme. 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z platnej legislatívy. Rozpočet je zostavený ako 

viacročný na 3 rozpočtové roky. Vyjadruje finančné vzťahy obce k štátu tiež ku právnickým 

osobám v obci. Obsahuje zámery obce, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu. Rozpočet 

je členený na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, výdavky, finančné operácie. 

Štátny rozpočet na rok 2018 nie je ešte schválený. Nakoľko obec predpokladá na pokrytie 

schodku kapitálového rozpočtu použiť cez finančné operácie iba časť prostriedkov 

z rezervného fondu ( 180 000 €) a zostávajúce  finančné prostriedky rezervného fondu  

( 68 544 €) zapracovala cez finančné operácie do svojich príjmov, je možné návrh rozpočtu na 

rok 2018 považovať za  prebytkový (+ 57 589 €). Správa hlavného kontrolóra tvorí prílohu 

zápisnice z obecného zastupiteľstva.  

 

Obec na pokrytie kapitálových aj bežných výdavkov nebude potrebovať cudzie zdroje. 

 

Bc. Bohumír Donoval –  čiže v podstate na rok 2018 máme 180 tisíc eura na kapitálové 

výdavky. Ale my sme už plánovali nejaké peniaze využiť už roku 2017 a v tejto správe mi 

chýba odôvodnenie prečo neboli finančné prostriedky využité a prečo sa presúvajú do 

ďalšieho roka 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór – odôvodnenie bude uvedené v stanovisku k záverečnému 

účtu za rok 2017     

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2018. 

 

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

 

 

K bodu 8 - Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce Ludanice k 29.11.2017, príloha č. 9 

Materiál poslanci dostali v písomnej forme. 

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

k žiadnym zmenám. V bežných výdavkoch taktiež nedošlo k žiadnym zmenám. V 

kapitálových výdavkoch došlo k nasledovným zmenám. Zníženie kapitálových výdavkov 

o 75 000 eur, sú tu zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu úradovne vo výške 10 000 

eur, na rekonštrukciu starej MŠ vo výške 30 000 eur, na rekonštrukciu KD vo výške 20 000 

eur a na výstavbu chodníka vo výške 15 000 eur. 

 

Poslanci nemali k návrhu na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 29.11.2017 žiadne 

pripomienky.  



 6 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh tretej úpravy rozpočtu obce Ludanice k 29.11.2017. 

 

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

 

 

K bodu 9 - Návrh rozpočtu Obce Ludanice a Základnej školy s materskou školou,  

Hviezdoslavova 415/40, Ludanice  na roky 2018,2019,2020, príloha č. 10 

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

v písomnej forme. 

Referovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce s tým, že príjmová aj výdavková časť rozpočtu je 

podrobne spracovaná v prílohách. Podrobná analýza rozpočtu na rok 2018 je uvedená v 

stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Bc. Bohumír Donoval – je tam položka posilňovňa, ako to funguje, aký je tam systém 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – návštevníci sa zapisujú do zošita a na konci mesiaca 

sa im vyúčtováva celková suma, návštevníci platia za jednorázové vstupy alebo si kupujú 

permanentky na mesiac 

 

Bc. Bohumír Donoval – je tam položka stravovanie, tým je myslené stravovanie 

zamestnancov a aká je hodnota lístkov  

Eva Ivanová – áno tam je zahrnuté stravovanie zamestnancov, hodnota jedného lístka je 4 

eura    

 

Martin Zelenák – v akom štádiu rekonštrukcie je cesta k ihrisku v Mýtnej Novej Vsi 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – je plánovaná v kapitálových výdavkoch na rok 2018, 

je tam rozpočtované 35 tisíc eur 

 

Bc. Bohumír Donoval – je tam položka oprava miestnych komunikácii vo výške 101 200 eur 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – tam sú zahrnuté lokálne opravy ciest po celej obci 

Ludanice a Mýtna Nová Ves, sú tam zahrnuté opravy nielen frézovaním, ale aj infražiaričom 

na vyrovnanie nerovností 

    

Bc. Bohumír Donoval – ja by som sa chcel spýtať na ulicu Štúrovu, nejaké úkony sa tam 

vykonávali, ale nie je to dokončené 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – tam ma upozornili, že neodporúčajú investovať do 

nej, pretože je v takom stave, že by sa mal vymeniť celý povrch. Tam by sme naplánovali 

vyfrézovanie celého povrchu a naliať tam nový asfalt. 

 

Bc. Bohumír Donoval – chcel by som spýtať na ten passport miestnych komunikácií. 

Prednedávnom som si ho prezeral a našiel som nejaké nezhody. Ulica 1.mája k stavebninám 

tam nie je zaznačená a ulica.Ulica Štúrova má zakreslený chodník po oboch stranách, čo nie 

je pravda. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – ulicu 1.mája máme na liste vlastníctva vedenú ako 

miestnu komunikáciu a požiadam zhotoviteľa Ing. Fodoru, aby ju  dokreslil do passportu 

miestnych komunikácií 

 

Ing. Marek Miko – prečo sú na tom novom asfalte na ulici 1. mája k stavebninám také 

nerovnosti na povrchu 
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Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce –  to vzniklo na základe nepriaznivého počasia a zlou 

kvalitou asfaltu počas liatia asfaltu. Tieto nerovnosti sa budú aj s nerovnostiami na 

chodníkom opravovať infražiaričom, keď bude priaznivejšie počasie  

 

Bc. Bohumír Donoval – OFK Ludanice tu má podanú nejakú žiadosť  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – to budeme odsúhlasovať v bode rôznom, budeme to 

riešiť v dodatku rozpočtu, keď dostanú dané finančné prostriedky zo SFZ   

 

Martin Zelenák – čo sa týka bežeckej dráhy, bude sa s ňou niečo robiť v budúcnosti 

Mgr. Vladimír Káčer – keďže náklady na opätovné sfunkčnenie tejto dráhy sú privysoké, 

plánujeme ju prerobiť na dráhu pre korčuliarov, vysadiť stromčeky a osadiť lavičky, čím by 

sme aj zabezpečili bezpečnosť detí pri korčuľovaní.   

 

Ing. Marek Miko – nebolo by zaujímavejšie dopravné ihrisko prerobiť pre korčuliarov 

a mohlo by sa využiť aj na dopravnú výchovu pre deti 

Mgr. Vladimír Káčer – nemožno to tam urobiť z toho hľadiska, že tam nie je rovný terén 

a mohlo by dôjsť k úrazu. Už druhý rok po sebe dávame žiadosť na revitalizáciu dopravných 

ihrísk a ide to pomaly, pretože je tam veľmi malá čiastka peňazí vyčlenená na veľké množstvo 

žiadostí.  

 

Bc. Bohumír Donoval – ja by som sa chcel spýtať na položku verejné obstarávanie – 

nakladanie s odpadmi v sume 2 tisíc eur a externý manažment 

Eva Ivanová – to sa týka zberného dvoru, tam je časť projektovej dokumentácie už hotová, 

zatedy je zastavené kvôli vysporiadaniu pozemkov 

 

Bc. Bohumír Donoval – čo sa týka položky kultúrne a športové podujatia, je tam uvedená 

suma 4 tisíc eur na akciu hody. Čo sa plánuje na hody, lebo sa mi táto čiastka zdá byť 

privysoká nato, že sú to hody. Na tieto kultúrne akcie sa ja vyberá vstupné ?  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – na základe podnetov členov komisie kultúry sa 

plánovalo pozvať skupinu Kandráčovci, bolo by pre kultúrnym domom a nevyberalo by sa 

vstupné. Prešlo to aj finančnou komisiou. 

Akcie, ktoré sú na priestranstve pre kultúrnym domom, tam sa nevyberá vstupné. Akcie, ktoré 

sa konajú v kultúrnom dome, tam sa vyberá vstupné a zabezpečuje sa aj SBSka, pretože 

v poslednej dobe dochádzalo aj k bitkám. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Obce Ludanice a Základnej školy s materskou 

školou,  Hviezdoslavova 415/40, Ludanice na rok 2018 bez programovej štruktúry podľa 

prílohy a vzalo na vedomie viacročný rozpočet Obce Ludanice a Základnej školy s materskou 

školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice na roky 2019 -2020 bez programovej štruktúry 

podľa prílohy. 

 

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

zdržal sa – 2 (Ing. Miko, Zelenák)  

 

 

K bodu 10 – Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. 

štvrťrok 2017 a I. štvrťrok 2018, príloha č. 11   

Predkladal a informoval Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – materiál poslanci dostali  

v písomnej forme.  
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Poslanci nemali k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra žiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice 

na IV. štvrťrok 2017 a na I. štvrťrok 2018. 

 

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

 

 

K bodu 11 – Správa Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 

Ludanice o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 

2016/2017 a správa za materskú školu, príloha č. 12  

Predložil a informoval Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ školy - materiál poslanci dostali  

v písomnej forme. 

 

Bc. Bohumír Donoval – danú správu ste vypracovali Vy pán riaditeľ a kedy 

Mgr. Vladimír Káčer – áno ja som ju vypracovával, dávam do nej podklady ja a vypracováva 

sa do konca októbra, ale ja som ju vypracoval koncom septembra 

 

Ing. Ernest Barát – mňa by zaujímali externé merania, kto ich vykonáva 

Mgr. Vladimír Káčer – externé merania vykonáva NUCEM, to je špeciálna organizácia, ktorá 

je platená ministerstvom školstva  

 

Bc. Bohumír Donoval – koľko by mala stáť kompletne tá nová materská škola 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nejakých 780 tisíc eur bude stáť budova,  plus 70 

tisíc eur budú neoprávnené výdavky, ktoré pôjdu na vybavenie tried 

 

Martin Zelenák – ja chcem len vedieť, čo robia rybičky, veveričky a žabky, čo to vlastne je 

Mgr. Vladimír Káčer – v škole máme na ročníkoch 1. - 4. zavedené už niekoľko rokoch, že 

každá trieda má vo svojom logu nejaké zvieratko a na základe tohto zvieratka sa aj tak triedy 

volajú     

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo správu Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 

415/40, 956 11  Ludanice o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na 

školský rok 2016/2017 a správu za materskú školu.  

 

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

 

 

K bodu 12 – Žiadosť o schválenie príspevku 0,10 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, 

ktoré majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2018, príloha č. 13       

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – materiál poslanci dostali  v písomnej 

forme. 

Škola podáva túto žiadosť o schválenie príspevku pre deti v materskej škole každoročne a je 

v rozpočte na rok 2018 zohľadnená. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach schválilo na rok 2018 príspevok 0,10 € na obedy deťom 

v materskej škole Ludanice, ktoré majú trvalý pobyt v obci Ludanice. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  
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K bodu 13 – Žiadosť firmy Hantex-group s.r.o. na predĺženie nájomnej zmluvy č. 

6/2013, príloha č. 14  

Predložila a informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – materiál poslanci dostali  

v písomnej forme.  

 

Martin Zelenák – už odstránili tie nedostatky čo sa týkali udržiavania poriadku v okolí 

budovy  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – niečo už upratali a snažia sa to dať do poriadku čo 

najskôr 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Hantex - group s. r. o.  o predĺženie nájomnej zmluvy 

č. 6/2013 na dobu do 31. 12 2018, pri nezmenenej výške nájomného (240 Eur/mesiac) 

s možnosťou predĺženia na ďalší rok. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

 

K bodu 14 – Rôzne 

a) Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja Močenok o finančnú podporu k Vianociam   

2017, príloha č. 15 

Predložila a informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – materiál poslanci dostali  

v písomnej forme. Navrhla poskytnúť príspevok vo výške 100 €, tak ako minulý rok. Poslanci 

s návrhom súhlasili. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo 

výške 100 € pre Komunitu Kráľovnej pokoja Močenok k Vianociam 2017. 

 

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

 

 

b) Usmernenie Slovenského pozemkového fondu pri bezodplatnom prevode vlastníctva 

pozemkov vo verejnom záujme na obec, príloha č.16   

Predložila a informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – materiál poslanci dostali  

v písomnej forme. Jedná sa o pozemky nad železničnou stanicou. Žiadali SPF, aby nám 

pozemky previedol a aby sme sa tam mohli vybudovať zberný dvor. Už nám poslali aj 

zmluvy na podpis, ale zastavilo sa to na tom, že zberný dvor je plánovaný až ako druhá 

varianta. A pokiaľ chceme získať tieto pozemky, musíme buď zmeniť územný plán alebo 

odkúpiť tieto pozemky od SPF.   

 

Ing. Marek Miko – o akej výmere je ten daný pozemok 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – daný pozemok je o výmere okolo 1 hektára 

 

Bc. Bohumír Donoval – ja len k tomu toľko, pozeral som si územný plán a my tam máme dve  

lokality. Prvá lokalita je táto nad stanicou a je určená ako zberný dvor. Druhá lokalita je pri 

ACHP a ta je naplánovaná pre zberný dvor - kompostáreň. Na tieto účely máme aj územné 

rozhodnutie, tak neviem prečo je s tým problém. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – na SPF im vadí hlavne to, že zberný dvor je vedený 

ako alternatívna možnosť 

 

Silvester Bilik – kedy bol podaný list na SPF 
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Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – list bol podaný ihneď v septembri a doposiaľ nám 

neprišla odpoveď 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie usmernenie Slovenského pozemkového fondu 

pri bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov KN C p. č. 891/7, 10199/14, 10199/15 a KN 

E p. č. 199/5 vo verejnom záujme na obec   

 

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

 

 

c) Žiadosť Obecného futbalového klubu Ludanice o spracovanie a podanie žiadosti 

o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 

infraštruktúry a spolufinancovanie obce Ludanice, príloha č. 17 

Predložila a informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – materiál poslanci dostali  

v písomnej forme. Slovenský futbalový zväz zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o 

finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 

infraštruktúry – 2. etapa. Momentálne sa spracováva projektová dokumentácia, kde sa riešia 

vnútorné priestory kabín, zateplenie kabín, kúrenie, výmena gamatiek, výmena podláh. Na 

slovenskom futbalovom zväze nám odporučili, aby to zastrešovala obec, pretože obec má 

väčšiu skúsenosti s projektami. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo spracovanie a podanie žiadosti o finančný príspevok v rámci 

projektu podpory rekonštrukcie  a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa na Slovenský 

futbalový zväz a spolufinancovanie vo výške 25 % z celkového poskytnutého finančného 

príspevku Slovenským futbalovým zväzom, najviac 16 667 EUR. 

  

Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 1 

(Mgr. Marková)  

 

 

d) Poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci Emílií Proksovej 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – oboznámila obecné zastupiteľstvo o našej občianke 

Emílií Proksovej, ktorá je bezdetná, bez manžela, vdova, žila v podnájme a dostala ťažkú 

mozgovú príhodu a je ochrnutá na jednu stranu tela. Umiestňovali sme ju v urýchlenom 

konaní do zariadenia sociálnych služieb do Topoľčian. Museli sme zabezpečiť posteľné 

prádlo, vybavenie pre ňu a nechceli nám ju prijať bez toho, aby mala zaplatený príspevok vo 

výške 361,60 eur. Príspevok sme zaplatili z obecných peňazí a poprosila by som obecné 

zastupiteľstvo o schválenie mimoriadnej finančnej výpomoci na základe § 10 ods. 3 

Všeobecneho záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 8/2009 o poskytovaní spoločného 

stravovania a jednorázovej finančnej výpomoci občanom s trvalým pobytom na území obce 

Ludanice. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie umiestnenie Emílie Proksovej, trvale bytom 

Slobody 467/48, 956 11  Ludanice do Zariadenia sociálnych služieb Topoľčany „MÔJ 

DOMOV“, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany a zároveň schválilo jednorázovú 

finančnú výpomoc Emílií Proksovej vo výške 361,60 eur 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. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 9 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0 
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e) Voľba prísediacich podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Predložila a informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – materiál poslanci dostali  

v písomnej forme. Dostali sme list z Okresného súdu v Topoľčanoch, aby sme zvolili 

prísediaceho pre okresný súd, kde doposiaľ bola zvolená Ľudmila Zelinková. Pani Zelinková 

bola bývala pracovníčka na okresnom súde a po rozhovore s ňou, je ochotná ďalej pokračovať 

v tejto činnosti. 

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch 

a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pani 

Ľudmilu Zelinkovú, bytom Ludanice, Štúrova 402/23 za prísediacu pre Okresný súd 

Topoľčany a vydalo v zmysle § 140 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pani Ľudmile 

Zelinkovej, bytom Ludanice, Štúrova 402/23  osvedčenie o zvolení za prísediacu pre Okresný 

súd Topoľčany. 

 

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

 

 

f) Informácia o nájomnej zmluve s Obecným futbalových klubom Ludanice  

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

revízne správy na budovu kabín sú už hotové 

 

K bodu 15 – Diskusia 

Nikto sa do diskusie nezapojil. 

 

K bodu 16 – Uznesenia 

Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 18. riadnom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

 

K bodu 17 - 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. Mária Gerhátová, v .r. 

 
 

 

 

Zapísal: Ing. Milan Lukáč                                                   V Ludaniciach, dňa  15. 12. 2017 

 


