Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,
ktoré sa konalo dňa 24. 05. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, (príloha č. 2)
Matúš Dočkalik, starosta 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, Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce
Zamestnanci:
Ing. Božena Vargová, Eva Ivanová
Pozvaní: Mgr. Vladimír Káčer (ospravedlnil sa)
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 6 poslancov,
zasadnutie je uznášaniaschopné. Starosta určil overovateľov zápisnice: Vladimír Krajčovič,
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. Monika Gígelová
3. BcA. Marek Mosnár, Dis Art.
Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:
proti: - 0, zdržali sa: - 0.

za: - 6 (podľa prezenčnej listiny),

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

Program:

1

Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 4. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
3. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. štvrťrok
a III. štvrťrok 2019
4. Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce k 24. 05. 2019
5. Poskytnutie služieb Obecného úradu Ludanice občanom s trvalým pobytom
v Ludaniciach a Mýtnej Novej Vsi
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Obce Ludanice č. 1/2019, ktorým sa
určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od
01.09.2019
7. Žiadosť o schválenie príspevku 0,17 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré
majú trvalý pobyt v obci Ludanice od 01.09.2019
8. Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ludanice
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Uznesenia
12. Záver
2.

Schválenie programu zasadnutia bolo vykonané hlasovaním: za – 6 (podľa prezenčnej listiny),
proti – 0, zdržali sa – 0

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 4. 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 4. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 21. 03. 2019.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 3 – Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. štvrťrok
a III. štvrťrok 2019, príloha č.4
Predložil a informoval Matúš Dočkalik, starosta obce – materiál poslanci dostali
v písomnej forme.
Poslanci nemali k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice
na II. a III. štvrťrok 2019.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
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Na obecné zastupiteľstvo prišiel poslanec Silvester Bilik a ospravedlnil sa všetkým
zúčastneným za meškanie.
K bodu 4 – Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce k 24. 05. 2019, príloha č.5
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – vzhľadom nato, že úprava
rozpočtu je rozsiahlejšieho charakteru, by som Vás chcela informovať o jednotlivých
položkách. V príjmovej časti došlo k navýšeniu o sumu 28 652 eur, kde sú položky grant
s nadácie ZSE vo výške 550 eur, úrad práce – VPP vo výške 5 930 eur, úrad práce - AP vo
výške 12 257, úrad práce – mladí do 29 rokov vo výške 9 915 eur.
V bežných výdavkoch došlo k zvýšeniu pri položkách opravy a udržiavanie budov a objektov
o 1 000 eur, odstupné o 3 250 eur, služby BOZP o 1 100 eur, mzdy aktivační pracovníci
o 11 350 eur, zdravotné poistenie o 1 183 eur, sociálne poistenie o 3 067 eur, pracovné
oblečenie o 140 eur, stravovanie o 700 eur, materiál na opravu ciest a chodníkov o 400 eur,
mzdy mladí do 29 rokov o 8 785 eur, zdravotné poistenie o 879 eur, sociálne poistenie
o 2 216 eur, stravovanie o 500 eur, nakladanie s odpadom o 2 500 eur. Uloženie odpadu
o 2 500 eur, mzdy VPP o 16 900 eur, zdravotné poistenie o 1 695 eur, sociálne poistenie
4 235 eur, pracovné oblečenie o 210 eur, udržovanie zelene o 1 000 eur, stravovanie o 1 200
eur, ozvučovanie zariadenia DS Mýtna Nová Ves o 1 450 eur a k zníženiu došlo pri položkách
školenia o 100 eur, dohody PO o 1 000 eur, zateplenie telocvične o 15 000 eur.
V kapitálových výdavkov došlo k zvýšeniu pri položkách projektová dokumentácia chodníka
v Mýtnej Novej Vsi o 1 280 eur, projektová dokumentácia zateplenia telocvične o 35 eur,
zateplenie telocvične o 32 780 eur, výstavba nového cintorína o 30 000 eur a k zníženiu
výdavkov pri položke rekonštrukcia MŠ o 127 000 eur.
Obecné zastupiteľstvo schválilo tretiu úpravu rozpočtu obce Ludanice k 24.05.2019.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 5 - Poskytnutie služieb Obecného úradu Ludanice občanom s trvalým pobytom
v Ludaniciach a Mýtnej Novej Vsi, príloha č.6
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Predložil a informoval Matúš Dočkalik, starosta obce – chcel by opätovne obnoviť službu
odvozu bioodpadu a konárov zo záhrad len pre fyzické osoby pre občanom s trvalým
pobytom v Ludaniciach a Mýtnej Novej Vsi. Navrhujem poplatok za poskytnutie multikáry
6,00 eur za odvoz a poplatok za poskytnutie traktorovej vlečky 10,00 eur za odvoz.
Poslanci sa navrhli vypracovať nejaký systém, ktorí bude určovať podmienky poskytovania
službu odvozu pre občanov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie služieb občanom za účelom odvozu bioodpadu
a konárov zo záhrad len pre fyzické osoby – občanom s trvalým pobytom v Ludaniciach
a Mýtnej Novej Vsi. A taktiež schválilo poplatok za poskytnutie multikáry 6,00 eur za odvoz
a poplatok za poskytnutie traktorovej vlečky 10,00 eur za odvoz.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
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K bodu 6 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Obce Ludanice č. 1/2019, ktorým sa
určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01.09.2019
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Ing. Božena Vargová, ekonómka obce – predložila a v stručnosti informovala poslancov
obecného zastupiteľstva o návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré určuje výšku
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov. Návrh bol prerokovaný aj vo finančnej komisií.
Doplnky a návrhy poslancov z FK boli zapracované do VZN. Následne vyzvala poslancov,
aby sa pýtali, čo im je nejasné v danej problematike.
Matúš Dočkalik, starosta obce – pracujeme s riaditeľom školy na tom, aby sa zaviedla
elektronická triedna kniha. V rámci tej elektronickej knihy by sme to chceli tak, že žiaci
dostanú čipy, keď pôjdu na obed, čipom si odpípnu, že boli na obede a následne vedúcej
jedálne by ukázalo v danom systéme, kto a kedy bol na obede.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 1/2019,
ktorým sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01. 09. 2019
a zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2016, ktorým sa určuje
výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice a jeho Dodatok č.1.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 7 – Žiadosť o schválenie príspevku 0,17 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré
majú trvalý pobyt v obci Ludanice od 01.09.2019
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Ing. Božena Vargová, ekonómka obce – informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že
hodnotu potravín pre predškolákov vo výške 1,37 eur dostaneme sčítaným hodnoty desiaty,
obeda a olovrantu na jedno dieťa a deň. Predškoláci dostávajú dotáciu z úradu práce vo výške
1,20 eur na dieťa a deň a rodičia by prispievali tých ostatných 0,17 eur. Schváleným tohto
príspevku odľahčíte aj administratívu prácu, nakoľko aj cena poštovej poukážky presahuje
hodnotu daných 0,17 eur.
Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok 0,17 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré
majú trvalý pobyt v obci Ludanice od 01.09.2019
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 8 - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ludanice
Predložil a informoval Matúš Dočkalik, starosta obce – na stavebnej komisií bolo
prednesené, že v záujme ďalšieho územného rozvoja sme sa rozhodli zaobstarať zmeny
a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ludanice. Komunikovali sme s Ing. Sopírovou, ktorá
nám predostrela celý postup od zhromažďovania podkladov až po schvaľovanie podkladov
obecným zastupiteľstvom. Občania ako i široká verejnosť bude oboznámená oznámením na
obecných tabuliach, na internetovej stránke obce a taktiež to budeme vyhlasovať, aby mohli
svoje podnety doručiť písomnej forme na obecný úrad alebo formou e-mailovej pošty.
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Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so začatím prác na vypracovaní a prerokovaní Zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu Ludanice. O tejto skutočnosti navrhuje oboznámiť širokú
verejnosť o možnosti zaslať svoje pripomienky a námety k obsahu riešenia tejto aktualizácie
územného plánu obce.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 9 - Rôzne
Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval obecné zastupiteľstvo o nasledovných veciach:
a) Prezentácia firmy Construction s.r.o., Nadlice
Poslanci obecného zastupiteľstva si vypočuli prezentáciu zástupcu firmy Construction s.r.o,
ktorá sa zaoberá výstavbami bytových domov. Poslanci zobrali prezentáciu na vedomie
a poďakovali zástupcovi firmy za prezentáciu.
b) Prezentácia Slovenskej agentúry životného prostredia, Banská Bystrica
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s ponukou Slovenskej agentúry
životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici ohľadom výsadby stromov na obecných
pozemkoch v katastrálnom území Ludanice a Mýtna Nová Ves. Poslanci zobrali prezentáciu
na vedomie
c) Prezentácia mobilnej aplikácie pre obce
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s ponukou softwerovej
spoločnosti PERRY SOFT s.r.o, ktorá ponúka mobilné aplikácie pre obce, ktoré sa týkajú
prepojenia aplikácie s internetovými stránkami obcí.
d) Verejné zasadnutie
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o verejnom zasadnutí starostu
obce s občanmi Ludaníc a Mýtnej Novej vsi, ktoré je naplánované na 07. júna 2019 o 19:00
hodine v Kultúrnom dome v Ludaniciach.
e) Problematika autobusových zastávok
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že na autobusové zastávky budú
umiestené nové odpadkové koše a na autobusovej zastávke v Mýtnej Novej Vsi – Dolinky
bude spevnený povrch na státie.
K bodu 10 – Diskusia
Do diskusie sa nikto nezapojil.
K bodu 11 – Uznesenia
Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce prečítal uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach.
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K bodu 12 - Záver
Starosta obce na záver zasadnutia poďakoval poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončil.

Matúš Dočkalik, v. r.
starosta obce
Overovatelia:

Peter Lonek, v. r.

Vladimír Krajčovič, v. r.

Zapísal: Ing. Milan Lukáč

V Ludaniciach, dňa 04. 06. 2019
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