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 Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 17. 12. 2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, (príloha č. 2) 

Matúš Dočkalik, starosta obce  

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce 

 

Prítomní poslanci: 

Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce, Silvester Bilik, Mgr. Martina Budajová, Ing. 

Vladimír Čaniga, Monika Gígelová, Vladimír Krajčovič, Peter Lonek, BcA. Marek Mosnár, 

Dis Art. 

 

Poslanci, ktorý sa ospravedlnili: 

Nikto 

 

Pozvaní:         

Ing. Božena Vargová, Eva Ivanová, 

 

Pozvaní, ktorý sa ospravedlnili: 
Mgr. Vladimír Káčer 

 

Zúčastnili sa: občania Ludaníc a Mýtnej Novej Vsi 

 

Zapisovateľ:  Ing. Milan Lukáč                             

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Matúš Dočkalik. Privítal prítomných 

poslancov. V úvode upozornil, že priebeh rokovania obecného zastupiteľstva    

 

 Starosta podal návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení: 

 

Návrhová komisia: 

1. Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce 

      2.   Vladimír Krajčovič 

      3.   BcA. Marek Mosnár, Dis.Art 

 

Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:   za: - 7 (podľa prezenčnej listiny), 

proti: - 0,  zdržali sa: - 0. 

 

Starosta obce dala hlasovať o bodoch programu: (pozvánka - príloha č. 1): 

 

Program:  

 

 

2.   Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 1. riadnom zasadnutí  

  obecného zastupiteľstva 
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3.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4.   Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Obce Ludanice na rok 2019  

5.   Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2019 na záujmové   

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

  času v cudzích obciach 

6.   Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 1/2018, 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 2019 

7.   Voľba členov do komisií Obecného zastupiteľstva 

8.   Návrh na štvrtú úpravu rozpočtu obce k 17. 12. 2018 

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

  a I. štvrťrok 2019  

10.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 

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

  Hviezdoslavova 415/40, Ludanice  na roky 2019,2020,2021. 

12.   Poverenie obecného zastupiteľstva na vykonávanie zmien rozpočtu obce    

  starostom obce Ludanice 

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

  majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2019 

14.   Žiadosť Mgr. Ľubici Petrákovej o vyplatenie náhrady za nevyčerpanú   

  dovolenku  

15.   Žiadosť Eligio Antonacci  - Linea fashion o uzatvorenie nájomnej zmluvy na  

  nebytové priestory v prevádzke Mýtna Nová Ves 23 

16.   Rôzne 

17.   Diskusia 

18.   Uznesenia 

19.   Záver 

 

      Starosta obce Matúš Dočkalik požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie doplnenia 

programu o bod – Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 215/2018 zo dňa 19.06.2018. Bod bude 

vedený v programe ako bod 16 a následné body sa posunú.   

  

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

proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 1. riadnom  

zasadnutí obecného zastupiteľstva, príloha č. 3 

        Kontrolu plnenia uznesení  predniesol Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce a je 

súčasťou materiálu. Poslanci nemali ku kontrole plnenia uznesení žiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení prijatých na 

predchádzajúcom 1. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo   dňa 07. 12. 2018. 

 

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

 

 

 



 3 

K bodu 3 - Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, príloha č.4  

      Matúš Dočkalik, starosta obce  poprosil p. Silvestra Bilika, aby prečítal a podpísal 

zákonom predpísaný sľub do rúk starostu obce. Pán Silvester Bilik zložil zákonom predpísaný 

sľub, pod text sľubu sa podpísal a prevzal osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného 

zastupiteľstva v Ludaniciach. Text sľubu poslanca obecného zastupiteľstva s podpisom je 

súčasťou materiálu. 

 

 

 

K bodu 4 – Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Obce Ludanice na rok 2019, príloha 

č.5 Materiál poslanci dostali  v písomnej forme.  

      Matúš Dočkalik, starosta obce – predložil žiadosti jednotlivých organizácií, ktoré žiadajú 

o dotáciu z obce Ludanice.  

Návrhované sumy, ktoré boli prejednané na pracovnom stretnutí poslancov sú: 

-  Obecný futbalový klub Ludanice vo výške 13.000 €  

-  Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo výške 1.300 €,  

-  Slovenský orol Ludanice vo výške 2.000 €,  

-  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 1.700 €, 

-  ALBIDUS vo výške 300 €. 

 

     Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že každá organizácia, ktorá bude žiadať 

dotáciu z obce Ludanice, bude musieť prezentovať svoju činnosť, ktorú bude chcieť 

vykonávať z dotácie obce Ludanice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 tak ako boli 

navrhnuté a prejednané na pracovnom stretnutí poslancov . 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

 

K bodu 5  - Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2019 na záujmové   

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

v cudzích obciach, príloha č.6 

     Informoval  Matúš Dočkalik, starosta obce - materiál poslanci dostali  v písomnej forme.  

 

Ing. Božena Vargová, ekonómka obce  - tento rok máme dve žiadosti na dotáciu. Táto dotácia 

sa schvaľuje každoročne pre deti z našej obce, ktoré nenavštevujú tunajšiu základnú školu. 

Doteraz sme poskytovali dotáciu vo výške 70 na žiaka na celý rok. Momentálne prichádzame 

s návrhom 80 eur na žiaka na celý rok. V roku 2019 nás to bude stáť maximálne 160 eur, 

možno 240 eur. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k poskytnutiu dotácie z rozpočtu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice 

na rok 2019 na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice 
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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 80,00 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 

31.12.2019. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

 

K bodu 6 – Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 1/2018, 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 2019, príloha č.7 

       Informovala Ing. Božena 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 2019, 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, jedná sa o 42 žiakov.  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2018, 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 2019 a zároveň ruší 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 zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na 

rok 2018.  

 

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

 

 

 

K bodu 7 - Voľba členov do komisií Obecného zastupiteľstva, príloha č.8 

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme. 

     Matúš Dočkalik, starosta obce – oboznámil poslancov obecné zastupiteľstva, že predsedov 

jednotlivých komisií sme schvaľovali na 1. riadnom obecnom zastupiteľstve. Členovia 

jednotlivých komisií môžu byť tvorený  z poslancov ale aj z radov občanoch obce. Členov 

z radov občanov by sme riešili na ďalšom obecnom zastupiteľstve. Dnes predkladám  návrh  

na členov poslancov, ktorí budú tvoriť jednotlivé komisie: 

 do komisie finančnej a správy obecného majetku navrhujem :  

p. Ing. Vladimíra Čanigu, p. BcA. Mareka Mosnára, Dis.Art, p. Vladimíra 

Krajčoviča 

 do komisie výstavby a územného plánovania navrhujem : 

 p. Petra Loneka, p. Vladimíra Krajčoviča 

 do komisie kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia navrhujem :  

p. Mgr. Martinu Budajovú, p. BcA. Mareka Mosnára, Dis.Art, p. Ing. Mareka Miku 

 do komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovania sťažností navrhujem :  

p. Silvestra Bilika, Mgr. Martinu Budajovú, p. BcA. Mareka Mosnára, Dis.Art 
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 do komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia navrhujem : 

p. Silvestra Bilika, Vladimíra Krajčoviča, Mgr. Martinu Budajovú 

 

Obecné zastupiteľstvo si zvolilo členov z radov poslancov obecného zastupiteľstva do 

jednotlivých komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve. 

 

 

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

 

 

 

K bodu 8 – Návrh na štvrtú úpravu rozpočtu obce k 17. 12. 2018, príloha č.9 

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme. 

      Predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – jedná sa hlavne o zmeny 

v kapitálových výdavkoch.  

V bežných výdavkoch došlo k zvýšeniu pri položke nakladanie s odpadom – zberný dvor vo 

výške 12 500 eur. 

V kapitálových výdavkov došlo k zníženiu pri položkách pamätné tabule vo výške 4 000 eur, 

rekonštrukcia starej MŠ spoluúčasť vo výške 11 000 eur, rekonštrukcia cesty k ihrisku Mýtna 

Nová Ves vo výške 3 400 eur a k zvýšeniu došlo pri položke rekonštrukcia chodníkov vo 

výške 5 900 eur 

 

Peter Lonek – chcel by som sa spýtať na tú sumu 40 000 eur, je táto suma celá podložená 

nejakými podkladmi 

Eva Ivanová – suma je podložená faktúrami a vážnymi lístkami  

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo štvrtú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 17.12.2018. 

 

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

 

 

 

K bodu 9 - Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok 

a I. štvrťrok 2019, príloha č. 10  

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

dostali  v písomnej forme.  

 

Poslanci požiadali Hlavného kontrolóra obce Ludanice  o doplnenie plánu kontrolnej činnosti 

o 6. bod – Kontrola hospodárnosti použitia finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté na 

originálne kompetencie za rok 2018  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice 

na IV. štvrťrok a I. štvrťrok 2019. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  
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K bodu 10 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019, príloha č. 

11 

     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.  

Nakoľko obec schválila na pokrytie schodku kapitálového rozpočtu použiť cez finančné 

operácie iba časť prostriedkov z rezervného fondu ( 143 081 €) a zostávajúce  finančné 

prostriedky rezervného fondu zapracovala cez finančné operácie do svojich príjmov, je možné 

návrh rozpočtu na rok 2019 považovať za  prebytkový (+ 99 177 €). Správa hlavného 

kontrolóra tvorí prílohu zápisnice z obecného zastupiteľstva.  

 

Hlavný kontrolór obce odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2019 

schváliť. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2019. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

 

K bodu 11 - Návrh rozpočtu Obce Ludanice a Základnej školy s materskou školou,   

Hviezdoslavova 415/40, Ludanice  na roky 2019,2020,2021, príloha č. 12  

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme.   

      Predložili a informovali p. Ing. Božena Vargová, ekonómka obce a p. Eva Ivanová, 

účtovníčka obce – materiáli poslanci dostali  v písomnej forme. 

Ing. Božena Vargová, ekonómka obce – oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva, že 

rozpočet školy, ktorý máte pred sebou, je rozdelený na časť originálne kompetencie a na časť 

prenesené kompetencie. Každá časť rozpočtu školy má svoje výdavky a svoje príjmy. 

Vyzvala poslancov, aby sa pýtali, čo im nie je jasné v rozpočte školy, ak bude vedieť 

odpovedať, tak im veľmi rada odpovie.  

Eva Ivanová, účtovníčka obce – oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva, s tým, že 

príjmová aj výdavková časť rozpočtu je podrobne spracovaná v prílohách. Podrobná analýza 

rozpočtu na rok 2019 je uvedená v stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2019. A taktiež vyzvala poslancov, aby sa pýtali, čo im nie je jasné v jednotlivých 

položkách rozpočtu obce, ktoré im následne vysvetlí. 

 

Obecné zastupiteľstvo upravilo návrh kapitálového rozpočtu zvýšením o sumu 4 900,00 eur 

v položke 711005 Územný plán, kde výdavky kapitálového rozpočtu spolu budú 149 600,00 

eur, schválilo rozpočet Obce Ludanice a Základnej školy s materskou školou,  

Hviezdoslavova 415/40, Ludanice na rok 2019 bez programovej štruktúry podľa prílohy,  kde 

celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 432 275,00 eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo 

výške 1 337 998,00 eur a zobralo na vedomie viacročný rozpočet Obce Ludanice a Základnej 

školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice na roky 2020 -2021 bez 

programovej štruktúry podľa prílohy.   
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Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0   

 

 

 

K bodu 12 - Poverenie obecného zastupiteľstva na vykonávanie zmien rozpočtu obce    

starostom obce Ludanice, príloha č. 13  

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme. 

     Informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – starosta obce podľa zákona o obecnom 

zriadení v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže vykonávať zmeny rozpočtu počas roka. 

Zasadnutie OZ sa spravidla zvoláva raz za 3 mesiace. V prípade potreby môže starosta obce 

počnúc rokom 2019 vykonávať v priebehu rozpočtového roka zmeny schváleného rozpočtu 

obce prostredníctvom rozpočtových opatrení v tomto rozsahu: 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov, pri ktorých sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky do výšky 4000,00 eur pri vlastných prostriedkoch 

b) povolené prekročenie (zníženie) výdavkov pri dosiahnutí vyšších (nižších) príjmov do 

výšky 4000,00 eur pri vlastných prostriedkoch 

c) povolené prekročenie výdavku pri dosiahnutí vyšších príjmov obce z prostriedkov : 

-  prijatých formou dotácie zo štátneho rozpočtu alebo iných subjektov 

            -  prijatých náhrad z poistného plnenia zo zákonného alebo zmluvného poistenia 

            -  prijatých z fondov EÚ 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s poverením starostu obce schvaľovať zmeny v schválenom 

rozpočte podľa rozsahu hore uvedených rozpočtových opatrení v danom rozsahu. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

 

K bodu 13 - Žiadosť o schválenie príspevku 0,10 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, 

ktoré majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2019, príloha č. 14  

     Informovala Ing. Božena Vargová, ekonónka 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 2019 zohľadnená. V materskej škole máme 42 detí, z toho máme 17 

predškolákov, ktorým bude od januára bude hradiť obedy UPSVaR Topoľčany . Ostatným 25 

deťom rodičia platia 1,19 € za obedy a my im budeme prispievať tých 0,10 €, čiže rodičia 

budú platiť 1,09 €. Ročne to stojí obec maximálne 500 € za rok. 

 

Peter Lonek – ja by som navrhoval, aby bol príspevok vo výške 0,19 € a rodič by si doplatil 

zvýšné 1,00 € 

Ostatní poslanci, starosta obec – tento rok by sme to nechali na tých 0,10 € a na budúci rok im 

môžeme odporúčať, aby si v žiadosti uviedli napríklad tých 0,19 € 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach schválilo na rok 2019 príspevok 0,10 € na obedy deťom 

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

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  
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K bodu 14 - Žiadosť Mgr. Ľubici Petrákovej o vyplatenie náhrady za nevyčerpanú   

dovolenku, príloha č. 15  

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme.  

      Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti  

bývalej starostky obce Ludanice p. Mgr. Ľubici Petrákovej o vyplatenie náhrady za 

nevyčerpanú dovolenku. 

 

 

Poslanci prišli s tým návrhom, že dovolenku vyplatiť za rok kalendárny rok 2018 v počte dní 

23 a za kalendárny rok 2017 v počte dní 16 nevyplatiť, pretože dovolenku za rok 2017 si 

mohla p. Mgr. Ľubica Petráková vyčerpať v roku 2018.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie náhrady za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 

a neschválilo poskytnutie náhrady za nevyčerpanú dovolenku za rok 2017. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za –7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 1 (Bilik) 

 

 

 

K bodu 15 - Žiadosť Eligio Antonacci  - Linea fashion o uzatvorenie nájomnej zmluvy 

na nebytové priestory v prevádzke Mýtna Nová Ves 23, príloha č. 16 

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme.  

     Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti  

Eligio Antonacci o uzatvorenie nájomnej zmluvy a zároveň aj o žiadosti Hany Mekýšovej  

o odstúpenie nájomnej zmluvy na dané nebytové priestory. Dané priestory sa nachádzajú v 

bývalej starej školy v Mýtnej Novej Vsi, číslo budovy 23. Pani Mekýšovej končí nájomná 

zmluva 31.12.2018 a už nemá záujem pokračovať v svojej krajčírskej činnosti. Návrh zmluvy 

ste dostali v materiáloch.  

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť Hany Mekyšovej o ukončenie nájomnej 

zmluvy č. 1/2018 a schválilo žiadosť Eligio Antonacci – Linea fashion o uzatvorenie  

nájomnej zmluvy č. 1/2019 na nebytové priestory v Mýtnej Novej Vsi č. 23  na dobu do 31. 

12 2019, pri výške nájomného 240 Eur/mesiac s možnosťou predĺženia na ďalší rok. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa 

 

 

 

K bodu 16 – Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 215/2018 zo dňa 19.06.2018, príloha č. 17 

      Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval poslancov obecného zastupiteľstva o návrhu 

na zrušenie uznesenia OZ č. 215/2018  zo dňa 19.06.2018 - Návrh na prvú zmenu Územného 

plánu obce Ludanice. Po rozhovore s p. Sopírovou, s ktorou bola uzatvorená zmluva na tieto 

zmeny, navrhujem zrušiť toto uznesenie. Podľa môjho názoru by sa mali tieto zmeny riešiť 

uceleným spôsobom, mala by sa k tomu vyjadriť stavebná komisia a v prvom rade mali by sa 

k tomu vyjadriť občania na stretnutí s občanmi, ktoré plánujeme zorganizovať.  

 

Poslanci súhlasili s návrhom na zrušenie  uznesenia OZ č. 215/2018 zo dňa 19.06.2018 

týkajúce sa návrhu na prvú zmenu Územného plánu obce Ludanice. 
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Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie OZ č. 215/2018 zo dňa 19.06.2018 týkajúce sa 

návrhu na prvú zmenu Územného plánu obce Ludanice. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa 

 

 

 

K bodu 17 – Rôzne, prílohy č. 18 

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

     Predložil a informoval Matúš Dočkalik, starosta obce -  materiál poslanci dostali  

v písomnej forme. Jedná sa o troch našich občanov, ktorí sú umiestnení v Močenku. 

Navrhoval by som  poskytnúť príspevok vo výške 100 € na osobu tak ako minulý rok. 

Poslanci s návrhom súhlasili. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo 

výške 100 € na osobu pre Komunitu Kráľovnej pokoja Močenok k Vianociam 2018. 

 

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

 

 

b) Predĺženie lehoty viazanosti ponúk  

      Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval obecné zastupiteľstvo o projekte  „Zvýšenie 

energetickej účinnosti budovy  materskej školy“. Situácia je momentálne nasledovná. Termín 

na podpísanie zmluvy s zhotoviteľom a termín lehoty viazanosti ponúk je do  31.decembra 

2018. Čiže mal by som podpísať zmluvu do konca roka. Potrebujeme predĺžiť túto lehotu 

viazanosti ponúk aspoň do konca marca 2019, aby sme spolu s komisiou stavebnou a 

komisiou finančnou nad tým sadli a naštudovali projektovú dokumentáciu. Nakoľko som ja 

nový starosta a vy ste noví poslanci, tak sa musíme danej problematiky začleniť. Keďže nám 

skončilo aj stavebné povolenie na daný projekt, tak aj tam treba určitý čas, pokým sa vybavia 

všetky vyjadrovania k stavebnému povoleniu. A keby som teraz danú zmluvu podpísal, tak by 

som vlastne podpísal čiernu stavbu.  

 

Poslanci súhlasili s predĺžením lehoty viazanosti ponúk do termínu 31.03.2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo predĺženie lehoty viazanosti ponúk do termínu 31.03.2019 pre 

podlimitnú zákazku s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy 

v obci Ludanice,,. Dôvodom predĺženia lehoty viazanosti ponúk je vybavenie predĺženia 

právoplatnosti stavebného povolenia č. 649/Výst-160/2016 v stavebnom konaní. 

 

 

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

 

 

c) Informácie pre poslancov obecného zastupiteľstva 

     Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval obecné zastupiteľstvo: 

- o osobnom automobile Renault Kangoo, ktorého technický stav už nie je v dobrom 

stave. V blízkej budúcnosti budeme musieť rozmýšľať o kúpe nové vozidla. 

- o zmene prevádzkového času prevádzky Voda, plyn, kúrenie elektroinštalačný 

materiál , Mýtna Nová Ves 117 

- o otvorení prevádzky Vinotéky spoločnosti Hučko, s.r.o., 1. mája 247/42, Ludanice 
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- o otvorení prevádzky Manikúra - pedikúra, Jolana Mináriková, Hviezdoslavova 

632/51, Ludanice    

- o kultúrno-spoločenských akciách: Kultúrne Vianoce, Predsilvestrovská bavenica, 

Stolnotenisový turnaj, Nohejbalový turnaj, Mariášový turnaj 

 

 

K bodu 18 -  Diskusia 

     Do diskusie sa nikto nezapojil. 

 

 

K bodu 19 – Uznesenia  
      Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce prečítal uznesenia prijaté na 2. riadnom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

 

 

K bodu 20 - 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.  

 

 

 
 

Monika Gígelová, v. r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Milan Lukáč                                                   V Ludaniciach, dňa  28. 12. 2018 

 


