Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,
ktoré sa konalo dňa 15. 02. 2019
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, Ing. Vladimír Čaniga, Monika
Gígelová, Vladimír Krajčovič, Peter Lonek, BcA. Marek Mosnár, Dis Art.
Poslanci, ktorý sa ospravedlnili:
Mgr. Martina Budajová
Zamestnanci:
Eva Ivanová
Pozvaní:
Mgr. Vladimír Káčer, Mgr. Henrich Nemec
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 bude
zaznamenávaný na digitálny diktafón. Starosta konštatoval, že je prítomných 7 poslancov,
zasadnutie je uznášaniaschopné. Starosta určil overovateľov zápisnice: Silvester Bilik a Peter
Lonek. 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. Monika Gígelová
Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:
proti: - 0, zdržali sa: - 0.

za: - 7 (podľa prezenčnej listiny),

Starosta obce dala hlasovať o bodoch programu: (pozvánka - príloha č. 1):
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Program:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 2. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
Správa z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla
subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2018
Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za rok 2018
Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce k 15. 02. 2019
Zmluva o výpožičke majetku obce medzi Obcou Ludanice a Obecným
futbalovým klubom Ludanice
Voľba členov z radov občanov do komisií Obecného zastupiteľstva
Návrh na vyradenie stavieb vedených na účte 021
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
Záver

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 2. riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, príloha č. 3
Kontrolu plnenia uznesení predniesol Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce a je
súčasťou materiálu. Poslanci nemali ku kontrole plnenia uznesení žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení prijatých na
predchádzajúcom 2. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 17. 12. 2018.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 3 - Správa z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla
subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2018, príloha č.4
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
V súlade s plánom kontrolnej činnosti vykonal Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce
Ludanice v čase od 07.01.2019 do 22.01.2019 kontrolu dodržiavania príslušných ustanovení
Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2005. Týmto nariadením obec stanovila pravidlá
poskytovania dotácií subjektom pôsobiacim na území obce. Súčasťou týchto pravidiel je
povinnosť týchto subjektov vyúčtovať poskytnuté dotácie v čase a spôsobom, ktorý je
dohodnutý v zmluve uzavretej medzi obcou a prijímateľom dotácie. V závere hlavný
kontrolór konštatuje, že vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené žiadne
vecné ako aj formálne nedostatky a obec môže uzavrieť zmluvy na poskytnutie dotácií so
subjektmi, ktoré predložili žiadosti na rok 2019, a to v rozsahu schváleného rozpočtu na rok
2019. Správa hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice z obecného zastupiteľstva.
Ing. Vladimír Čaniga – navrhol, aby každý žiadateľ po podaní žiadosti o dotáciu z rozpočtu
obce Ludanice, predniesol na následnej finančnej komisií, ako a na aký účel využije finančné
prostriedky získane z obce Ludanice.
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Poslanci obecného zastupiteľstva – sa zhodli a súhlasili s návrhom, ktorý predniesol poslanec
Čaniga.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z kontroly
vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla subjektom pôsobiacim na území obce
v roku 2018.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 4 – Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za rok 2018, príloha č.5
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Predniesla a referovala Eva Ivanová, účtovníčka obce - vyzvala poslancov obecného
zastupiteľstva, aby sa pýtali na konkrétne položky, ktoré ich zaujímajú a ktoré sú im nejasné.
Bc. Bohumír Donoval, občan – chcem sa spýtať na položku stavebný odpad, z akej položky
sa táto suma hradila
Eva Ivanová – všetko je uvedené vo funkčnej klasifikácií nakladanie s odpadmi. Tuhý
komunálny odpad je na položke likvidácia odpadu a odpady, ktoré boli nad železničnou
stanicou, spolu s odpadom za obecným úradom sú samostatne vyčíslené v riadku zberný dvor,
skládky.
Bc. Bohumír Donoval, občan – ja chcem na margo odpadov. Mám tu zápisnicu zo šetrenia
podnetu, ktorý riešilo životné prostredie z roku 2014, kde vtedy na tej ploche nad stanicou
bolo pozastavené konanie, s tým, že táto plocha bola prenajatá za týmto účelom, uloženia
stavebného odpadu. Tak neviem prečo sme sa vlani v lete takto splašili a zaťažili obecný
rozpočet odvozom tohto odpadu. Ja poviem teraz názor za občanov ulice Štúrovej, aj keď
bývala pani starostka mala nato iný názor, že táto ulica natoľko rozbitá a my sme opravovali
ulicu 1. mája smerom k stavebninám, ktorá nie je miestna komunikácia, čiže nefiguruje ako
miestna komunikácia ani v pasporte ulíc obce Ludanice.
Eva Ivanová, Matúš Dočkalik – odvoz týchto odpadov sa nebude premietať do poplatku, bolo
to brané ako odstránenie skládky
Bc. Bohumír Donoval, občan – je tiež dobre povedať, že bývala pani starostka deklarovala, že
táto stavebná suť sa použije pre naše účely a zrazu sme to vyvážali niekde 26 km do tramtárie.
Dokonca je podozrenie, že nejaká časť odpadu skončila v nemenovanej obci okresu
Topoľčany, čiže to nebolo zavezené tam kde to malo ísť.
Peter Lonek – mne, alebo celému zastupiteľstvu je ťažko sa k tomu vyjadriť, keďže nemáme
k tomu žiadne podklady
Matúš Dočkalik, starosta obce – navrhol, že na budúce zastupiteľstvo sa pripravia podklady,
ktoré dostanú poslanci na preštudovanie
Bc. Bohumír Donoval – túto suť, ktorá bola nad stanicou chceli využiť p. Kráľ a p. Valent, ale
pani starostka nechcela dať techniku, viete o tom. Pán Kráľ z vlastnej iniciatívy si zohnal
tatrovku a cestu od ihrisku k svojmu pozemku dal spevnil touto suťou.
Matúš Dočkalik, starosta obce – ja by som tiež chcel využiť túto suť na spevnenie plochy za
obecným úradom, ktorá sa dočasne používa ako zberný dvor a keď zaprší je táto plocha
nepoužiteľná.
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Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za rok
2018.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 5 - Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce k 15. 02. 2019, príloha č.6
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – vzhľadom nato, že prišla
požiadavka na rekonštrukciu sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku. Dostali sme
cenovú ponuku a nerátalo sa s touto rekonštrukciou v rozpočte. Druhou položkou je nákup
príslušenstva na zimnú údržbu v obci Ludanice
V bežných príjmoch došlo k úprave pri položke podielové dane, kde boli upravené vo výške
10 000 eur.
V kapitálových výdavkov došlo k zvýšeniu pri položke rekonštrukcia sociálnych zariadení
v zdravotnom stredisku vo výške 8 950 eur a pri položke príslušenstvo k traktorovej kosačke
vo výške 1 050 eur
Obecné zastupiteľstvo nemalo k prvej úprave rozpočtu obce Ludanice žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prvú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 15.02.2019.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 6 – Zmluva o výpožičke majetku obce medzi Obcou Ludanice a Obecným
futbalovým klubom Ludanice, príloha č.7
Informoval Matúš Dočkalik, starosta obce – materiál poslanci dostali v písomnej forme.
- táto zmluva vznikla z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, aby sme mali vzťah medzi obcou
a futbalistami aj právne ošetrené touto zmluvou. Druhým dôvod, je ten, že mikroregión
Svornosť vyhlásil výzvu o dotáciu vo výške 3 000 eur. V minulom roku čerpalo dotáciu
poľovnícke združenie Ponitran a tento rok ohlásili záujem o čerpanie dotácie futbalisti, ktorí
budú vymieňať gamatky v kabínach na futbalovom ihrisku. K tejto žiadosti o dotáciu musí
byť pripojená aj táto zmluva o výpožičke majetku.
Obecné zastupiteľstvo nemalo k zmluve o majetku obce medzi Obcou Ludanice a Obecným
futbalovým klubom Ludanice žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o výpožičke majetku obce medzi Obcou Ludanice
a Obecným futbalovým klubom Ludanice.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 7 - Voľba členov z radov občanov do komisií Obecného zastupiteľstva, príloha
č.8
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Matúš Dočkalik, starosta obce – členovia jednotlivých komisií môžu byť tvorený
z poslancov ale aj z radov občanoch obce. Predložil návrh na členov poslancov, ktorí budú
tvoriť jednotlivé komisie:
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do komisie finančnej a správy obecného majetku navrhujem :
Katarínu Benzovú, Bc. Bohumíra Donovala, doc. PaeDr. Jozefa Kapustu, PhD.
do komisie kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia navrhujem :
Ing. Hanu Čanigovú, Jozefa Macku, Mgr. Henricha Nemca, Ing. Katarínu
Piterkovú, Bc. Andreja Štaffena.
do komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia navrhujem :
Mgr. Juraja Sedlára

Silvester Bilik – ako budú títo členovia ohodnotený
Matúš Dočkalik, starosta obce – členovia budú ohodnotení podľa platných zásad
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo si zvolilo členov z radov občanov do jednotlivých komisií zriadených
pri obecnom zastupiteľstve.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 8 – Návrh na vyradenie stavieb vedených na účte 021, príloha č.9
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – jedná sa skleníky v počte 2
kusy. Skleníky boli v majetku základnej školy a na obec boli presunuté z dôvodu uvoľnenia
plochy na archeologické vykopávky. Zostatková cena je nulová. Dôvod vyradenia sa
uskutočňuje z titulu poškodenia a neupotrebiteľnosti.
Obecné zastupiteľstvo nemalo k vyradeniu stavieb vedených na účte 021 žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie stavieb na účte 021.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku, príloha č. 10
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval obecné zastupiteľstvo, že sme oslovili firmu
z našej obce, ktorá nám poslala cenovú ponuku na rekonštrukciu sociálnych zariadení
v zdravotnom stredisku. Keďže, budú nasledovať jarné prázdniny a aj lekári budú čerpať
dovolenky, tak by sme chceli využiť tento čas na rekonštrukciu tých sociálnych zariadení.
Silvester Bilik – ja by som chcel len k tej cenovej ponuke, aby sa podrobnejšie rozpísala
podľa konkrétnych položiek, koľko metrov štvorcových a v akej sume sú jednotlivé položky
cenovej ponuky
Matúš Dočkalik, starosta obce – súhlasím s tým, aby sa cenová ponuka prepracovala
podrobnejšie
Silvester Bilik – chcel by som podotknúť, aby sa so stavebnými prácami začalo až po farskom
plese, aby to nenarušili prípravné práce
Matúš Dočkalik, starosta obce – ale tu sa nejedná o záchody v kultúrnom dome, my sa tu
bavíme o záchodoch na poschodí v zdravotnom stredisku
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Obecné zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku,
s tým, že sa doplní ponukový položkový rozpočet.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 10 – Rôzne, príloha č. 11
Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval obecné zastupiteľstvo o daných činnostiach:
a) z Úradu vlády SR vyšla výzva na podporu športu na zateplenie telocvične, kde by sme
podali žiadosť o túto dotáciu, keďže je to posledná budova, ktorá nie je v rámci školy ešte
zateplená.
b) o vypracovaní projektovej dokumentácie – bezpečnosť prechodov pre chodcov pri
cintoríne a pri škole v Ludaniciach. V Mýtnej Novej Vsi budeme prekladať prechod pri
autobusovú zastávku. A bude jeden nový prechod od Topoľčianskej ulice smerom k 1. máju.
c) čo sa týka zimnej údržby, máme dve motorové kosačky, ku ktorým sme kúpili predné
radlice a rozmetadlo, ktorými sme odhŕňali chodníky po obci
d) nastanú aj zmeny na zbernom dvore, odpad sa bude viacej triediť, budú nato určené
jednotlivé kontajnery. Zmeny nastanú aj v otváracích hodinách na zbernom dvore, a to
navrhujem nasledovne:
- v zimnom období od 1. novembra do 31. marca:
- streda 10:00 – 15:30 hod.
- sobota 10:00 – 14:00 hod.
- v letnom období od 1. apríla do 31. októbra:
- streda 11:00 – 18:00 hod.
- sobota 10:00 - 17:00 hod.
- vždy tam bude stanovený jeden pracovník, ktorý bude zodpovedný za chod zberného dvora
a usmerňovať prichádzajúcich občanov
e) v Mýtnej Novej Vsi zriadime prechodnú prekládkovú skládku, kde budú môcť občania
voziť konáre a biologický rozložiteľný odpad
f) zmluva s Ponitrianskym združeným obcí, ktorá nám zabezpečuje servis s odpadmi končí
v októbri 2019
g) na obecnej rade predniesol cenovú ponuku na zreštaurovanie sochy sv. Donata na cintoríne
v Ludaniciach. Na základe platného rozhodnutie krajského pamiatkového úradu, ktoré bolo
vydané na reštaurovanie sochy Jana Nepomuckého ako i na sochu Sv. Donata, by sa mohlo
v blízkej budúcnosti pristúpiť aj k reštaurovaniu tejto sochy. Po obecnej rade však sa prišlo
nato, že táto socha je vedená na liste vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Ludanice.
Keďže obec nemôže investovať do cudzieho majetku, sme prišli s návrhom, že farnosť
Ludanice by dostala účelovú dotáciu, ktorú by využila na zreštaurovanie tejto sochy. Ale tento
návrh musíme najprv prejednať so zástupcom farnosti.
h) od 1. marca budeme mať k dispozícií pracovníkov na verejnoprospešné práce z UPSVaRu
Topoľčany a na základe toho by sme odkúpili drevenú búdu, ktorá stojí pri Supermarkete
Jednoty od p. Šišku. Táto búda by slúžila pre pracovníkov, kde by sa mohli prezliecť, ohriať
si obed, v prípade zlého počasia sa kde schovať alebo si počas horúcich dni oddýchnuť.

K bodu 11 - Diskusia
Vladimír Káčer – riaditeľ školy – mal takú požiadavku, aby mohol by byť prizývaný na
zasadnutia komisie kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia, pretože veľa
kultúrnych akcií sa robí v spolupráci so školou.
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Matúš Dočkalik, starosta obce – prišiel s návrhom, že na každé zasadnutie obecného
zastupiteľstva budeme pozývať všetkých zástupcov jednotlivých organizácií pôsobiacich na
území obce Ludanice
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór – chcel by som sa spýtať ako je školská jedáleň pripravená
na 1. septembra 2019 čo sa týka obedov zadarmo pre žiakov
Vladimír Káčer – riaditeľ školy – v mesiaci máj by sme chceli spracovať nejakú správu
ohľadom obedov, ktoré majú byť od septembra hradené zo štátu a následne by som ju
zreferoval na obecnom zastupiteľstve, aký systém by sme tomu dali.
Matúš Dočkalik, starosta obce – čo sa týka školskej kuchyne, tam plánujeme zakúpiť dva
šporáky, pretože tie staré sú už v zlom technickom stave
Bc. Bohumír Donoval – sa spýtal, či by nedali na ulici Štúrovej pri p. Mosnárovi tie veľke
jamy niečim zaplátať
Matúš Dočkalik, starosta obce – tieto výtlky sa budú opravovať nielen na ulici Štúrovej, len
musíme vyčkať pokým sa vyčasí, pretože inak by to nemalo význam. A v budúcnosti musíme
robiť niečo aj s celou cestou, pretože je v katastrofálnom stave.
Ing. Vladimír Čaniga – požiadal, aby mu materiály na obecné zastupiteľstvá boli posielané
mailom a nie v papierovej forme
Matúš Dočkalik, starosta obce – oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, kto by chcel
taktiež dostávať materiály v elektronickej forme, nech zanechá svoju mailovú adresu.
K bodu 12 - Uznesenia
Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce prečítal uznesenia prijaté na 3. riadnom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach.
K bodu 13 - Záver
Starosta obce na záver zasadnutia poďakoval poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončil.

Matúš Dočkalik, v. r.
starosta obce
Overovatelia:

Silvester Bilik, v. r.

Peter Lonek, v. r.

Zapísal: Ing. Milan Lukáč

V Ludaniciach, dňa 28. 02. 2019
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