Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,
ktoré sa konalo dňa 08. 05. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, (príloha č. 2)
Matúš Dočkalik, starosta obce
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ Ludanice
Prítomní poslanci:
Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce, Silvester Bilik, Mgr. Martina Budajová, Ing.
Vladimír Čaniga, Monika Gígelová, Peter Lonek, BcA. Marek Mosnár, Dis Art.
Poslanci, ktorý sa ospravedlnili:
Vladimír Krajčovič
Zamestnanci:
Ing. Mária Štaffenová, Mgr. Zdenka Bisáková
Pozvaní členovia Rady školy pri ZŠ s MŠ Ludanice:
Mgr. Janka Šípeková, Mgr. Zdenka Bisáková, Ing. Marcela Babincová, Andrea Balajková,
Alena Zelenáková, Monika Halová, Ing. Milan Lukáč, Ing. Vladimír Čaniga, Daniela
Lacenová, Ing. Andrej Valent, Vladimír Čerňan
Zúčastnili sa: občania Ludaníc, Mýtnej Novej Vsi a rodičia deti, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ
Ludanice
Zapisovateľ: Ing. Milan Lukáč
K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Matúš Dočkalik. Privítal prítomných
poslancov, členov Rady školy, občanov a rodičov detí. V úvode upozornil, že priebeh
rokovania obecného zastupiteľstva bude zaznamenávaný na digitálny diktafón.
Starosta konštatoval, že je prítomných 7 poslancov, zasadnutie je uznášaniaschopné. Starosta
určil overovateľov zápisnice: Mgr. Martinu Budajovú a Silvestra Bilika. Overovatelia
zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali pripomienky k vyhotovenej zápisnici.
Starosta podal návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení:
Návrhová komisia:
1. Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce
2. Ing. Vladimír Čaniga
3. Peter Lonek
Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:
proti: - 0, zdržali sa: - 0.

za: - 7 (podľa prezenčnej listiny),
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Starosta obce dal hlasovať o bodoch programu: (pozvánka - príloha č. 1):
Program:
2.

3.
4.
5.

Čiastková správa z kontroly hospodárnosti použitia prostriedkov, ktoré boli
poskytnuté na originálne kompetencie Základnej škole s materskou školou
Ludanice za rok 2018
Diskusia
Uznesenia
Záver

Schválenie programu zasadnutia bolo vykonané hlasovaním: za – 7 (podľa prezenčnej listiny),
proti – 0, zdržali sa – 0
Starosta obce Ludanice Matúš Dočkalik pripomenul všetkým zúčastneným, že
predmetom dnešného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach je len
prednesenie čiastkovej správy Hlavného kontrolóra z kontroly hospodárnosti použitia
prostriedkov, ktoré boli poskytnuté na originálne kompetencie Základnej škole s materskou
školou Ludanice za rok 2018.
K bodu 2 - Čiastková správa z kontroly hospodárnosti použitia prostriedkov, ktoré boli
poskytnuté na originálne kompetencie Základnej škole s materskou školou Ludanice za
rok 2018, príloha č. 3
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
V súlade s doplneným plánom kontrolnej činnosti vykonal Ing. Ernest Barát, hlavný
kontrolór obce Ludanice v čase od 02.04.2019 do 30.04.2019 kontrolu hospodárnosti použitia
prostriedkov, ktoré boli poskytnuté na originálne kompetencie Základnej škole s materskou
školou Ludanice za rok 2018. Obecné zastupiteľstvo dňa 17.12.2019 uznesením č. 17/2018
schválilo vykonať kontrolu hospodárnosti použitia týchto prostriedkov za rok 2018, aby
mohlo možné overiť, na aký konkrétny účel boli finančné prostriedky na originálne
kompetencie použité. V závere hlavný kontrolór konštatuje, že odporúča písomne upozorniť
vedúceho zamestnanca ZŠ s MŠ, aby sa svojim konaním v budúcnosti vyhol porušeniu
Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a požiadať ho o predloženie opatrení na
zamedzenie vzniku podobných konaní. Správa hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice
z obecného zastupiteľstva.
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ – predložil a predniesol opatrenia na základe podanej
čiastkovej správy Hlavného kontrolóra obce Ludanice:
1. Budeme priebežne sledovať čerpanie a plnenie rozpočtu ma MŠ, ŠKD a ŠJ
štvrťročne, na jednotlivých položkách schválených v rozpočte, prípadne vyhodnotíme
zásadné presuny v rámci položiek danej kategórie.
Termín: trvalý
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ
2. Na základe zásadnej zmeny v čerpaní rozpočtu v prípade nutného vytvorenia novej
rozpočtovej položky budeme požadovať vykonanie úpravy rozpočtu s predložením
obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie na základe dohovoru s ekonómkou obce
s odsúhlasením si dátumu vykonania úpravy, (konsolidovaný celok), najneskôr do
31.08. daného rozpočtového roka.
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Termín: trvalý
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ
3. Rozpočty na jednotlivých zariadeniach MŠ, ŠKD a ŠJ zostavovať tak, aby bolo vidieť
zvlášť čerpanie rozpočtu obce a zvlásť z vlastných príjmov, ktorými sú tak réžia ŠJ,
ako aj poplatky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou
MŠ a ŠKD.
Termín: trvalý
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ
4. So zamestnancami základnej školy, ktorí vykonávajú pracovné činnosti spojené
s prevádzkou aj MŠ, ŠKD a ŠJ uzatvárať dohodu o vykonaní práce za príslušný
rozpočtový rok, ako aj výšku ich odmeny, podľa rozsahu a zodpovednosti za
vykonanú prácu na jednotlivých zariadeniach školy. Do návrhu rozpočtu uviesť zdroj,
z ktorého budú tieto dohody a odmeny vyplácané.
Termín: trvalý
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ – chcel by som sa vyjadriť k správe hlavného
kontrolóra obce Ludanice:
a) prvé pochybenie, kde ide o vyplácanie ekonómke školy, ktorá dlhodobo pracuje pre všetky
zložky ZŠ s MŠ. V tomto prípade sme túto skutočnosť konzultovali s obecným úradom na
začiatku roku, bolo odporúčané, aby sa táto časť, ktorá bola rozpočtovaná na jej odmenu vo
forme osobného príplatku. Išlo tam vlastne len o prehodenie čísla položiek.
b) k druhému bodu, a to bolo vyplatenie mojich osobných odmien starostkou obce v novembri
2018. V prvom rade chcem upozorniť, že ja si odmeny nenavrhujem, mne ich musí niekto
navrhnúť a mne ich navrhla starostka obce za prácu ktorú vykonávam vo všetkých zložkách
ZŠ s MŠ. Bol som potešení, že si po 28 rokoch niekto na mňa spomenul a prvýkrát som dostal
z obecných peňazí odmenu. Hneď v januári, keďže sme zakladali občianske združenie
Donaldgym Ludanice, som
previedol tieto peniaze na účet združenia. Mám od toho aj doklady ako sú výpisy z účtu
a faktúru za sústredenie detí v Radave. Vždy keď som dostal odmenu, boli to peniaze
s ktorými som nerátal. Každý rok mám doklad, o tom že som tieto peniaze posunul ďalej
(Ďuríková Monika, rodina Beniakoví).
c) k poslednému bodu, vždy na konci roka po zaúčtovaní všetkých nákladov, ktoré škola mala
všetkých zložkách, zostali peniaze, ktoré boli dodatočne doplatené ešte aj ostatným
zamestnancom, v rámci osobného príplatku. Trom zamestnancom, ktorí sa podieľajú na chode
školy a to školníkovi, mzdárke a ekonómke školy boli po dohode s pani starostkou vyplatené
takisto odmeny, ktoré som vyplatil ja, nakoľko nato netreba súhlas starostky. Nevidel som na
tom nič zlé, že som dal ľudom, ktorí sa podieľaju na chode materskej školy, školskej jedálne,
školského klubu detí nejaké odmeny.
d) prijal som opatrenia, ktoré ste tu počuli a dohodol som sa aj so starostom obce, že všetky
opatrenia budeme konzultovať s ekonomických oddelením obecného úradu, keďže nie som
ekonóm, a takýmito konzultáciami predídeme problémom, ktoré by mohli v budúcnosti
vzniknúť.
Matúš Dočkalik, starosta obce Ludanice – predniesol príhovor k danej problematike:
Vážení poslanci a poslankyne obecného zastupiteľstva, vážený pán riaditeľ, vážení
členovia rady školy, pani učiteľky a všetci prítomní!
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Môžem konštatovať, že v posledných dňoch pozorujeme, z môjho pohľadu až
nezmyselný a agresívny rozruch, cirkus a pomaly až vzburu okolo voľby riaditeľa školy,
sprevádzaných množstvom emócií a rôznych výmyslov. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa
zaujímajú o túto voľbu, že im nie je ľahostajná, no dúfam, že svoje správanie zakladajú na
nejakých racionálnych dôvodoch. Ja nenachádzam žiaden racionálny dôvod, ktorý by mal
viesť k tomuto správaniu všetkých ľudí, šíriacich rôzne konšpirácie. Celý proces
vykonštruovaných neprávd považujem iba za politickú hru nešťastníkov, ktorí stále
nedokázali prijať výsledok komunálnych volieb z novembra 2018 a ich cieľom je iba útočiť
na moju osobu, moju rodinu a škodiť našej obci. Mojím cieľom v úrade starostu obce je
pracovať zodpovedne, hospodáriť efektívne a konať spravodlivo. Nevyvíjam žiadne kroky,
ktoré by mali byť v neprospech našej školy alebo obce. Postupujem štandardne a nestranne,
preto nemôžem akceptovať opakované cielené útoky na mňa aj z radov zamestnancov
a rodičov detí Základnej školy s materskou školou Ludanice. Informácie, ako som sa ja
rozhodol poslať hlavného kontrolóra obce vykonať kontrolu hospodárnosti použitia
prostriedkov, ktoré boli poskytnuté základnej škole, ako som už dokonca odvolal pána
riaditeľa, alebo ako ho idem v tejto chvíli odvolať, ako som si upravil celú radu školy, ako
idem na poslednú chvíľu ešte upravovať radu školy, ako si sám zvolím nového riaditeľa
a ďalšie iné úbohé hlúposti sú iba konšpirácie ľudí šíriacich nenávisť voči mojej osobe. Pre
upokojenie Vás všetkých, oznamujem Vám, že dnes a ani v nasledujúcich dňoch, nejdeme
nikoho odvolávať. Nikto nikdy nedal mne ako právoplatne zvolenému starostovi podnet na
odvolanie riaditeľa z funkcie. Treba si poriadne naštudovať zákony, kedy môže alebo musí
starosta odvolať riaditeľa z funkcie. To sa momentálne nedeje, takže sú nepochopiteľné tie
búrlivé a nezmyselné emócie.
Prosím všetkých kompetentných, pred tým, ako niečo poviete alebo niečomu uveríte,
použite aspoň kúsok zdravého a hlavne svojho rozumu. Finančná kontrola sa vykonáva
v základnej škole nie na moju žiadosť, ale na žiadosť poslancov obecného zastupiteľstva, na
čo majú samozrejme absolútne právo, na základne Uznesenia č. 17/2018 prijatého na 2.
riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 17.12.2018, kde k plánu kontrolnej
činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok a I. štvrťrok 2019 obecné
zastupiteľstvo v Ludaniciach schvaľuje doplniť plán kontrolnej činnosti o 6. bod – Kontrola
hospodárnosti použitia finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté na originálne
kompetencie za rok 2018. Pre lepšiu informovanosť, ak by si to niekto nevedel alebo nechcel
nájsť, za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní, menovite Ing. Marek Miko, Silvester Bilik,
Ing. Vladimír Čaniga, Monika Gígelová, Vladimír Krajčovič, Peter Lonek, BcA. Marek
Mosnár, a pani učiteľka Mgr. Martina Budajová.
Po prvotnom zhrození z radov
zamestnancov, že ako si to dovolil obecný úrad kontrolovať základnú školu, som diskutoval
s mojimi kolegami, a starostovia z rôznych obcí mi len potvrdili, že je to absolútne bežná prax
v každej jednej obci, že obec si skontroluje hospodárnosť použitia svojich finančných
prostriedkov poskytnutých iným subjektom. Tak nechápem tú nervozitu a znepokojenie
z vykonávanej kontroly. Za to už ja žiaľ nemôžem, že za posledné roky sa niečo podobné
nevykonávalo a aj v tejto oblasti musíme byť unikátni.
Ďalšiu oblasť, ktorú by si mali neznalé osoby naštudovať, je zloženie rady školy, ktorá
pozostáva z 11 členov, a to z pedagogických zamestnancov základnej a materskej školy,
nepedagogického zamestnanca školy, zástupcov rodičov detí základnej a materskej školy
a štyroch členov, ktorých menuje zriaďovateľ základnej školy. Týchto štyroch členov má
zriaďovateľ absolútne právo kedykoľvek vymeniť. Pre tých, ktorí sú náhodou stále zaseknutí
v období komunizmu iba pripomínam, že žijeme v 21. storočí, v demokratickej spoločnosti
a mali by sme rešpektovať akékoľvek právo každej osoby alebo subjektu. Preto opäť
nechápem rozhorčenie a búrlivé emócie vzniknuté po výmene dvoch ľudí v rade školy za
zriaďovateľa.
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Mám taký pocit, že viacerým osobám nedošlo, že súčasnému riaditeľovi školy končí
v tejto dobe funkčné obdobie, takže Obec Ludanice, ako zriaďovateľ Základnej školy
s materskou školou Ludanice, bola povinná vyhlásiť výberové konanie. Takže tu prichádzame
k ďalšiemu klamstvu, že ja ako starosta obce som sa rozhodol len tak, z ničoho nič vyhlásiť
voľby riaditeľa.
Do výberového konania na pozíciu riaditeľa školy sa mohol prihlásiť akýkoľvek
uchádzač, ktorý spĺňal požadované kritéria. Ja nemôžem nikomu zakázať prihlásiť sa do tejto
súťaže, nikoho do tej súťaže netlačím, za nikoho nelobujem. Neviem, na základe čoho
prichádzajú informácie, že chcem si tam niekoho pretlačiť, fakt tomu nechápem. Je to súťaž,
tak nechajme túto súťaž prebiehať v súlade so všetkými predpismi a vyvarujme sa
vzájomnému osočovaniu.
Ďalšia oblasť na doštudovanie pre neznalých je, že riaditeľa školy volí rada školy
a podáva starostovi obce návrh na vymenovanie riaditeľa školy. Riaditeľa školy nevolí ulica,
ale členovia rady školy. Preto je nepochopiteľné, ak niekto šíri informácie, že starosta si ide
zvoliť niekoho za riaditeľa školy.
Ako vidím a počúvam, veľa ľudí neovláda systém riadenia obce a kompetencie
obecného zastupiteľstva. Bez urážky, pre menej znalých v tejto oblasti pripomínam, že dnešné
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané na žiadosť poslancov obecného
zastupiteľstva a Hlavného kontrolóra obce, na čo majú plné právo, preto je ťažko
pochopiteľné správanie niekoho, kto šíri nepravdu, že čo si to zase ten starosta vymyslel
a z akého dôvodu tu dnes sedíme. Na dnešné mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
boli pozvaní formou oficiálneho listu a aj formou SMS všetci poslanci. Za svoju neúčasť sa
vopred ospravedlnil poslanec p. Vladimír Krajčovič, z dôvodu odcestovania mimo domova
v čase zasadnutia.
Prosím Vás pekne, ja nevytváram žiadne kroky smerujúce proti súčasnému riaditeľovi
základnej školy, proti zamestnancom základnej školy, postupujem maximálne štandardne
a v súlade so všetkými predpismi a zákonmi, preto nech sa už konečne upokoja všetci
konšpirátori a šíritelia klamstiev, vyzývam všetkých kompetentných v tejto oblasti, nech
upokoja svoje horúce hlavy, nech sa nenechajú stále ovplyvňovať ľuďmi, ktorí stále nevedia
prijať realitu a snažme sa, aby celý proces voľby riaditeľa základnej školy prebehol
maximálne slušne, korektne, spravodlivo a bez zbytočného divadla a politických hier, ktorých
cieľom je iba šíriť zlo a nenávisť. Preto všetky hysterické vystúpenia a všetky klamstvá
a konšpirácie, ktoré určité individuá vytvárajú, považujem za neopodstatnené a zavádzajúce.
Táto voľba musí prebehnúť maximálne zodpovedne a v súlade so všetkými predpismi
a zákonmi. Nasledujúce kroky, ktoré budú podniknuté, budú vychádzať z vyhlášky 291
Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti
o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom
a finančnom zabezpečení. Podľa § 5 ods. 5 vyhlášky 291/2004 zápisnicu z ustanovujúceho
zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy príslušnému zriaďovateľovi, a to najneskôr
do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy. Rada školy je zriadená
dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom školy
alebo školského zariadenia. Vo vyhláške je to napísané jasne, no v našom prípade tieto
ustanovenia neboli dodržané, pretože u zriaďovateľa nebola žiadna zápisnica. Na základe
mojej žiadosti a informácií a dokumentov mne dostupných, získaných až včera od
predsedníčky rady školy p. Mgr. Šipekovej, po konzultácii so Štátnou školskou inšpekciou
musím konštatovať, či chcem alebo nechcem, že súčasná rada školy je neplatná, keďže
zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy nie je podpísaná a opečiatkovaná za
zriaďovateľa školy, ako to vyžaduje vyhláška, vtedajšou starostkou obce p. Petrákovou, ale
Mgr. Markovou, čo nie je prípustné a bez správnosti týchto dokumentov sa nemôže vykonať
voľba riaditeľa školy. Preto súčasná rada školy musí byť rozpustená, musí prebehnúť nová
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voľba členov rady školy a až potom voľba riaditeľa školy. Pokiaľ by som tak nevykonal, tak
v deň výberového konania radu školy odvolá Štátna školská inšpekcia alebo zástupcovia
z okresného úradu v sídle kraja, odboru školstva. Na základe zistených skutočností
odvolávam radu školy pri ZŠ s MŠ Ludanice k dátumu 8. 5. 2019. Keď bude zriadená nová
rada školy, potom bude realizované výberové konanie na riaditeľa školy. Za túto situáciu a
závažné pochybenia zo strany rady školy je plne zodpovedná predsedníčka a podpredsedníčka
rady školy. Je preto na mieste otázka, prečo predsedníčka rady školy p. Mgr. Šipeková
nedodala zriaďovateľovi zápisnice na podpis a ktoré tiež musia byť uložené aj
u zriaďovateľa? Došlo tu k viacerým pochybeniam zo strany rady školy a zriaďovateľa.
Priznám sa, že nie je príjemné a jednoduché prijímať nezmyselné ataky na moju osobu
i moju rodinu. Preto vyzývam všetkých kompetentných, aby s takýmito činnosťami skončili,
pretože i tieto záležitosti sa dajú riešiť v trestnoprávnej rovine a právny poriadok Slovenskej
republiky pozná pojem poškodzovanie dobrého mena a povesti.
Tiež informujem, že ako novozvolený starosta obce a zároveň zriaďovateľ školy
nariaďujem vykonať audit na obci a v rovnakom čase aj v základnej škole. Je to absolútne
prirodzený jav, ktorý plynie zo skutočnosti nástupu nového vedenia obce a ja chcem začať s
„čistým stolom“, keďže v istej miere som za školu zodpovedný aj ja ako zriaďovateľ.
Vopred informujem všetkých konšpirátorov, že celý sled udalostí, ktoré nastali, nie je
môj výmysel, je to požiadavka zákona a mojou povinnosťou je zákony dodržiavať
a zabezpečiť, aby celý priebeh voľby bol v súlade so všetkými platnými predpismi a zákonmi.
Preto Vás všetkých prosím o vzájomnú súčinnosť, rešpektovanie daného stavu
a porozumenie celej situácii. Ďakujem.
Mgr. Martina Budajová – chcela by som sa spýtať p. kontrolóra, kedy bola naposledy
vykonaná finančná kontrola, teda okrem tejto poslednej kontroly
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – ja vykonávam kontrolu na základe plánu
kontrolnej činnosti. Posledná kontrola, ktorá bola na základe plánu kontrolnej činnosti, bola
v roku 2011. Odvtedy mi v pláne kontrolnej činnosti nebola uložená takáto kontrola ani zo
strany obecného zastupiteľstva či od starostky obce.
Mgr. Martina Budajová – ešte by som sa chcela spýtať, podľa akého kľúča boli oslovovaní
poslanci, ktorí podpisovali žiadosť o mimoriadne zastupiteľstvo, pretože ku mne sa táto
žiadosť vôbec nedostala.
Matúš Dočkalik, starosta obce – ja môžem povedať, len toľko, že daná žiadosť o zvolanie
mimoriadneho zastupiteľstva mi bola doručená v nedeľu večer. Na základe takejto žiadosti
som povinný zvolať mimoriadne zastupiteľstvo a keď ho nezvolám ja ako starosta, tak ho
zvoláva jeden z poslancov obecného zastupiteľstva.
Mgr. Martina Budajová, Ing. Marek Miko – sa obrátili na svojich kolegov s otázkou, že prečo
neboli oslovení aj oni ako poslanci, kto vlastne oslovoval poslancov.
Monika Gígelová – z danou žiadosťou som oslovovala poslancov ja, pretože bolo mi
povedané je nadpolovičná väčšina podpisov poslancov stačí na zvolanie mimoriadneho
zastupiteľstva.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – zákon o obecnom zriadení dovoľuje poslancom
zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva
aspoň tretina poslancov.
Ing. Marek Miko – v poslednej dobe je tu ruch okolo riaditeľa, že nastalo tam nejaké finančné
pochybenie, lenže daná správa z finančnej kontroly sa mi dostala do rúk ešte len včera. Tak
by som rád vedel, ako mohli uniknúť tieto informácie medzi verejnosť, týmto vzniklo
zbytočné „haló“ a som zvedavý, kde nastal problém.
BcA. Marek Mosnár, Dis Art – ja som bol jeden z tých, ktorí podpisovali žiadosť
o mimoriadne zastupiteľstvo, som veľmi rád, že sme sa tu stretli v takto hojnom počte a bol
som oslovení na základe výsledkov z kontroly p. kontrolóra. Pán riaditeľ na základe správy p.
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kontrolóra si obhájil svoje miesto a som veľmi rád, že sa všetko vysvetlilo, aby sa tu zbytočné
napätie nevytváralo. A si myslím, že zbytočné reči a ohováranie, ktoré vzniklo, nepatria na
toto miesto.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
1. čiastkovú správu z kontroly hospodárnosti použitia prostriedkov, ktoré boli poskytnuté na
originálne kompetencie Základnej škole s materskou školou Ludanice za rok 2018.
2. prijatie opatrení riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ludanice na základe podanej
čiastkovej správy.
Obecné zastupiteľstvo odporúčalo:
1. písomne upozorniť vedúceho zamestnanca Základnej školy s materskou školou Ludanice,
aby sa svojim konaním v budúcnosti vyhol porušeniu zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách.
2. pri potrebe zmien originálnych kompetencií v rozpočte Základnej školy s materskou školou
Ludanice požiadať Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 3 – Diskusia
Občan – podľa mňa by sa mala takáto mimoriadna schôdza zvolávať minimálne jeden týždeň
vopred, lebo aj ja som bol tiež z toho šokovaný, že sa ide riaditeľ odvolávať, že sa takéto
klebety po dedine šíria.
Občan – predsa máme obecný rozhlas, tak prečo sa nevyhlasovalo, že bude konať mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Predchádzajúce obecné zastupiteľstvá boli hlásené
v obecnom rozhlase.
Matúš Dočkalik, starosta obce – my sme splnili povinnosť zverejniť pozvánku na obecných
tabuliach a na internetovej stránke obce. Áno, možno sme aj my opomenuli vyhlásiť obecné
zastupiteľstvo v obecnom rozhlase. Na margo vyhlasovania v rozhlase, v pominulých ôsmych
rokoch nebolo hlásené ani raz, že sa má konať obecné zastupiteľstvo.
Člen rady ZŠ s MŠ – ja som veľmi rád, že sa dnešné obecné zastupiteľstvo konalo, pretože sa
všetky nezrovnalosti vysvetlili a keďže som členom Rady školy a zajtra som mal teda
hlasovať, som rád, že som bol oboznámený s danou situáciou. Ja som osobne s prácou p.
riaditeľa spokojný, ale keď sa našli nejaké pochybnosti, tak ich treba riešiť.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – chcel by sa ešte vyjadriť k otázke občana. Ja som
kontrolórom na v obci Ludanice už 15 rokov. Počas svojej pôsobnosti som absolvoval už veľa
kontrolných činnosti. Aj keď mi bola táto kontrola zadaná ešte v decembri 2018, musel som
ju vykonať až teraz, pretože som uprednostniť kontrolu veľmi vážneho prípadu. Jednalo sa
o kontrolu dokladov a dokumentácie, ktorá bola vyhotovená v rokoch 2015 až 2019 pred
plánovanou realizáciou projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Ludanice“.
Vďaka tejto kontrole sa zistili veľmi vážne pochybenia a našťastie sa tento celý projekt
ukončil a tým pádom, nevznikli žiadne problémy, ktoré by sme mali v rozpočte obce. Ja
chcem týmto povedať, len to, že nikto z Vás sa neohlásil, keď 27.04.2018 bolo zvolané
mimoriadne obecné zastupiteľstvo, ktoré sa týkalo práve projektu materskej školy. Na tomto
mimoriadnom zastupiteľstve sa schvaľovala veľmi vysoká čiastka na nenávratný finančný
príspevok a dané zastupiteľstvo bolo zvolané zo dňa na deň. A nebolo zvolané na základe
obecného zastupiteľstva, ale na základe rozhodnutia starostky. Bola na tom upozornená
jedným z poslancov, že zastupiteľstvo malo požiadať o zvolanie mimoriadneho
zastupiteľstva. Nikto z vás o tom nevedel, nikto sa ani neozval.
Občan - ja chcem len podotknúť, prečo bolo potrebne zvolať vôbec zvolať toto mimoriadne
zastupiteľstvo, keď nič závažného som z danej správy nepočul.
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Učiteľ ZŠ s MŠ - chcel by som apelovať na členov Rady školy, aby pri voľbe riaditeľa
zvážili všetky úspechy školy, za ktorými stojí terajší riaditeľ. Môj názor je taký, že dnešné
stretnutie je účelové, práve deň pred voľbou riaditeľa. Pán kontrolór je osem rokov vo funkcií
a kontroluje posledný rok.
Učiteľka ZŠ s MŠ – p. starosta povedal, aké je zloženie Rady školy. Ja som v prvom rade
učiteľ a nie študent nejakého práva a všetkých vyhlášok. Ustanovujúce zasadnutie rady školy
bolo 31.05.2018, zápisnica bola hotová do troch dní a vždy bola prax, že zápisnicu podpisuje
zvolený predseda rady školy a zástupca za zriaďovateľa. V tom čase bola v rade školy za
zriaďovateľa p. Marková, ktorá aj zápisnicu podpísala. Všetky zápisnice boli u mňa
k nahliadnutiu tak ako pre členov rady školy alebo pre kontroly, ktoré chodili kontrolovať, či
máme poschvaľované všetky pedagogické dokumenty. V pondelok sme mali sedenie ja, p.
Babincová, ktorá je mojou zástupkyňou a s p. Lukáčom, zástupcom zriaďovateľa, aby sme
pripravili priebeh zasadnutia voľby riaditeľa. Prišiel za nami p. starosta a vypýtal si zápisnice
zo zasadnutí Rady školy a ja som mu prisľúbila, že ich na nasledujúci deň prinesiem nafotené.
Dnes, keď sme sa stretli s p. starostom, tak mi bolo povedané, že Rada školy je neplatná,
pretože nie je podpísaná zriaďovateľom obce. Tak sme sa s p. starostom dohodli na
nasledovnom postupe. Zajtra by sme sa zišli ale o hodinu skoršie pred voľbou riaditeľa školy
a uskutočnili by sme ustanovujúce zasadnutie rady školy, kde by zápisnicu podpísal aj
starosta.
Matúš Dočkalik, starosta obce - ja by som chcel len upresniť informácie, ktoré Vám podala p.
Šipeková. Zajtra ráno pôjdem na Okresný úrad v sídle kraja, aby nás usmernili, ako treba
v takomto prípade postupovať. A následne budeme operatívne riešiť a oslovovať členov rady
školy, aký postup bude nasledovať.
Občan – ja by som chcel tomu dodať toľko, vidím tu medzi účastníkmi aj učiteľov ZŠ. Máte
svoju zástupkyňu z pedagogického zboru v obecnom zastupiteľstve p. učiteľku Budajovú,
prečo Vám v zborovni nevysvetlila, že podnet na kontrolu nešiel z iniciatívy starostu obce, ale
podnet išiel práve zo obecného zastupiteľstva, ktorým je právoplatne občanmi zvolenou
poslankyňou.
Ing. Mária Štaffenová, zamestnanec obce – ja si vážim školu ako inštitúciu, vážim si aj
učiteľov, ale nesúhlasím s vyjadrením p. učiteľ, že dnešné stretnutie je účelové. Ja som
z týchto udalosti, ktoré sa dejú absolútne šokovaná po 22 rokov, čo pracujem na obecnom
úrade. Bohužiaľ sa stretli dve veci, správa Hlavného kontrolóra a voľba riaditeľa školy.
Dobre, boli tam pochybenia v originálnych kompetenciách, z čoho som tiež šokovaná, pretože
som zamestnankyňa obce a ja si musím tiež každý cent zaslúžiť, aj nadštandardne. Pretože
výjdem na ulicu a už som v robote, a nielen osem hodín v kancelárií. Záverom by som chcela
povedať, že nech sa to už nejako vyrieši a držím palce terajšiemu riaditeľovi pri voľbe
riaditeľa školy.
Občan – jeden z veľkých problémom je, že existuje skupinka ľudí, ktorí nevedia zniesť, že p.
Dočkalik sa stal starostom obce Ludanice
Mgr. Martina Budajová - mám tu kolegov, ktorí mi dosvedčia, že ja som v zborovni z voľbou
školy nezačínala. Keď sa ma kolegovia spýtali, čo môžu prísť podporiť riaditeľa, tak som im
odpovedala, že áno, veď predsa obecné zastupiteľstvo je verejné. A takisto som s nikým
nerozdebatovala správu s finančnej kontroly. Tak by som bola veľmi nerada, aby sa všetky
dezinformácie spájali s menom a v dôsledku útočilo sa na moju osobu.
Člen rady ZŠ s MŠ – ja som tiež členom Rady školy, preto som si vyžiadal od predsedníčky
Rady školy, Štatút Rady školy. Preštudoval som celý Štatút a nikde nieje napísané, že obecné
zastupiteľstvo volí alebo odvoláva riaditeľa školy. V Štatúte sa píše, že rada školy navrhuje
zriaďovateľovi (starostovi obce) na funkciu riaditeľa školy meno uchádzača, volí sa tajne a
s nadpolovičnom väčšinou hlasov členov Rady školy. Ja si tiež dovolím tvrdiť, že starosta
musí robiť podľa zákona. Keď, niekto robil predtým mimo zákona, to bol jeho problém. Keď

8

tu chce mať starosta poriadok, tak musí ísť podľa zákona. Ľudia mu dali vo voľbách dôveru
a keď tu je niekto z toho nervózny, že bol zvolený, tak nech si to rieši inde a nie na takýchto
zasadnutiach.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – ja by som chcel ešte záverom dodať, že dnes by
sme tu nesedeli, keby počas roka do 31.08. prišiel p. riaditeľa za starostkou obce a navrhol na
obecné zastupiteľstvo, že chce upraviť rozpočet. Navrhol by dané zmeny v rozpočte a obecné
zastupiteľstvo by to schválilo, dnes nemusím konštatovať žiadne pochybenie. Prijali sa určité
opatrenia zo strany riaditeľa školy, ktoré keď sa budú dodržiavať, tak nebude dochádzať
k žiadnym problémom v budúcnosti.
Občan – ja by som chcel len uviesť slová poslankyni Budajovej na pravú mieru, že nikto tu na
ňu neútočil, že vynáša informácie zo zborovne. Ale myslím, že bolo by korektné z jej strany,
že ako poslankyňa obecného zastupiteľstva, ktorá hlasovala za kontrolu v škole, povedala by
pred celým učiteľským zborom, že mali mylné informácie, že Starosta obce nariadil kontrolu
v škole. V tomto prípade by bolo z tvojej strany správne zastať Starostu a povedať, že aj ja,
ako poslankyňa som hlasovala za toto uznesenie.
K bodu 4 – Uznesenia
Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce prečítal uznesenia prijaté na 1. mimoriadnom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach.
K bodu 5 - Záver
Starosta obce na záver zasadnutia poďakoval poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončil.

Matúš Dočkalik, v. r.
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Martina Budajová, v. r.

Silvester Bilik, v. r.

Zapísal: Ing. Milan Lukáč

V Ludaniciach, dňa 14. 05. 2019
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