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 Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 14. 06. 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, Peter Lonek, BcA. Marek Mosnár, Dis Art. 

 

Poslanci, ktorý sa ospravedlnili: 

Mgr. Martina Budajová, Vladimír Krajčovič   

 

Zamestnanci:         

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: Silvester Bilik, 

Monika Gígelová. 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.   BcA. Marek Mosnár, Dis Art. 

 

Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:   za: - 6 (podľa prezenčnej listiny), 

proti: - 0,  zdržali sa: - 0. 

 

 

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

 

2.   Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 5. riadnom    

  zasadnutí obecného zastupiteľstva 

3.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2018 

4.   Záverečný účet obce Ludanice za rok 2018 

5.   Výročná správa obce Ludanice  za rok 2018 

6.   Konsolidovaná výročná správa obce Ludanice za rok 2018 

7.   Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce   

  Ludanice k 31.12.2018 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

8.   Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice k 30.04.2019 

9.   Návrh plánu tried základnej školy a materskej školy na školský rok 2019/2020 

10.   Rôzne 

11.   Diskusia 

12.   Uznesenia 

13.   Záver 

 

 

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 5. 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 5. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo  dňa 24. 05. 2019. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  

 

 

 

K bodu 3 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2018, 

príloha č.4         

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce -  predniesol stručne svoje stanovisko 

k záverečnému účtu za rok 2018. Záverečný učet obce bol vypracovaný v mesiaci máj 2019 

ešte pred overením účtovnej závierky za rok 2018 audítorom obce. 

Záverečný výrok stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu roku 2018: obec viedla 

svoje účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov prehľadne a komplexne a podľa audítorskej správy zo dňa 10.6.2019 poskytuje vo 

všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Ludanice 

k 31.12.2018. 

Hlavný kontrolór odporúča, aby  záverečný účet obce  Ludanice za rok 2018 bol schválený 

obecným zastupiteľstvom obce na svojom riadnom zasadnutí dňa 14.6.2019 bez výhrad. 

 

Poslanci nemali k stanovisku hlavného kontrolóra žiadne pripomienky.  

 



 3 

Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

Ludanice za rok 2018 na vedomie. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 4 – Záverečný účet obce Ludanice za rok 2018, príloha č.5  

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme.  

Správu predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – konštatovala, že výsledok 

hospodárenia obce za rok 2018 z bežného a kapitálového rozpočtu sa skončil so schodkom vo 

výške 54 487,64 eur. Hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške 

122 478,48 eur a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške 172 929,17 eur. Schodok 

kapitálového rozpočtu bol financovaný z prebytku bežného rozpočtu a z rezervného fondu. 

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR a školského stravovania na stravné a réžiu vo výške 4 036,95 

eur z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu sa zapájajú do príjmov rozpočtu  prostredníctvom 

finančných operácií v roku 2019. 

 

Poslanci nemali k záverečnému účtu obce Ludanice žiadne pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Ludanice za rok 2018 s výrokom 

„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Ďalej obecné zastupiteľstvo potvrdilo 

výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu – schodok vo výške 54 487,64 

eur a Obecné zastupiteľstvo taktiež potvrdilo akruálny  výsledok hospodárenia, t.j. zisk vo 

výške 65 961,45 eur. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 5  - Výročná správa obce Ludanice  za rok 2018, príloha č.6 

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme.  

Správu predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce. Oboznámila obecné 

zastupiteľstvo s tým výročná správa obce za rok 2018 je spojená v jeden celok 

s konsolidovanou výročnou správou obce Ludanice za rok 2018. Od strany č. 1 po stranu  č. 

28 je klasická výročná sprava.  Tento rok bola zmenená konsolidovaná výročná správa, ktorá 

obsahovala  náležitosti z výročnej správy, doplnené boli strany 29 až 31. 

 

Poslanci nemali k výročnej správe obce Ludanice žiadne pripomienky.  

 

 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročnú správu obce Ludanice za rok 2017. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 6 – Konsolidovaná výročná správa obce Ludanice za rok 2018 

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

 

Poslanci nemali ku konsolidovanej výročnej správe obce Ludanice za rok 2018 žiadne 

pripomienky.  
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Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie konsolidovanú výročnú správu obce 

Ludanice za rok 2018. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 7 – Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky 

obce Ludanice k 31.12.2018 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 
Správu predložil a informoval Matúš Dočkalik, starosta obce - materiál poslanci  dostali. 

Správa audítora z overenia dodržiavania povinností obce Ludanice podľa požiadaviek zákona 

o rozpočtových pravidlách: 

 „Na základe overenia dodržiavania povinností zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách , platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov 

konštatujem, že obec Ludanice konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách“. 

 

Poslanci nemali k správam nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky 

obce Ludanice k 31.12.2018 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou žiadne 

pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej 

účtovnej závierky obce Ludanice k 31. 12. 2018 a o overení súladu výročnej správy 

s účtovnou závierkou za rok 2018. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

 

K bodu 8 - Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice k 30.04.2019 

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme.  

     Správu predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – vyzvala poslancov 

obecného zastupiteľstva, aby sa pýtali na konkrétne položky, ktoré ich zaujímajú a ktoré sú im 

nejasné. 

 

Obecné zastupiteľstvo nemalo k čerpaniu rozpočtu Obce Ludanice k 30.04.2019 žiadne 

pripomienky.  

 

    Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie prehľad čerpania rozpočtu Obce Ludanice za 

k 30.04.2019. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 9  - Návrh plánu tried základnej školy a materskej školy na školský rok 

2019/2020, príloha č.6 

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme.  

Informoval a referoval Matúš Dočkalik, starosta obce – v školskom roku 2019/2020 je 

naplánovaný nasledovný počet tried: 

1. ročník – 2 triedy, 2. ročník – 1 trieda, 3. ročník – 2 triedy, 4. ročník – 2 triedy, 5. ročník – 2 

triedy, 6. ročník – 2 triedy, 7. ročník – 1 trieda, 8 .ročník – 2 trieda, 9. ročník – 1 trieda. 
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Plán tried ŠKD v školskom roku 2019/2020 predbežný počet prihlásených žiakov je 72. 

Plánovaný počet oddelení sú 3. Počet detí v MŠ v školskom roku 2019/2020 je 42. Plánovaný 

počet oddelení sú 2.  

  

Poslanci nemali k plánu tried základnej školy a materskej školy na školský rok 2018/2019 

žiadne pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plán tried základnej školy a materskej školy na 

školský rok 2019/2020.  

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 10 - Rôzne      

a) Oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu OFK Ludanice podané Mgr. Henrichom 

Nemcom, bytom Ludanice, Cintorínska 538/12, príloha č. 7 

Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval a prečítal oznámenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu OFK 

Ludanice podané Mgr. Henrichom Nemcom, bytom Ludanice. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

b) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Ludanice  

Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval a prečítal žiadosť. OFK Ludanice si podalo 

žiadosť na mikroregión Svornosť, kde si pýtali dotáciu na výmenu plynových ohrievačov 

v kabínach. Žiadali si 2940 eur, ale schválili im len 1 300 eur. Ostatní žiadali dostali plné 

sumy, skrátené mali len futbalové kluby Kovarce, Nitrianská Streda a Ludanice. Tieto 

ohrievače už bolo treba vymeniť, lebo boli v havarijnom stave, len teraz nastáva problém 

z čoho dofinancovať ostatok sumy.  

 

Poslanci OZ – keďže sú tieto gamatky v havarijnom stave a pohybujú sa tam ja deti, tak by 

nemalo byť problém poskytnúť túto účelovú dotáciu. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu z rozpočtu obce Ludanice na rok 2019, žiadateľom 

ktorej je Obecný futbalový klub Ludanice,  vo výške 1815,20 EUR. Účelom poskytnutia 

dotácie je spolufinancovanie projektu „ Výmena plynových ohrievačov v kabínach „ 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

c) Žiadosť o prenájom pozemku 

Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval a prečítal žiadosť o prenájom pozemku 

spoločnosťou STAVECO  s. r. o.  

 

Silvester Bilik  - chcem sa spýtať, o ktoré pozemky sa jedná 

Matúš Dočkalik, starosta obce  - sú to pozemky hore nad stanicou za železničným priecestím 
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Matúš Dočkalik, starosta obce  - navrhol zobrať žiadosť na vedomie a aby sa k tomu vyjadrila 

finančná a stavebná komisia a následne dali k tomu stanoviská  

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o prenájom pozemku spoločnosťou 

STAVECO  s. r. o so sídlom v Topoľčanoch a zároveň odporúčalo finančnej a stavebnej 

komisií posúdiť predmetnú žiadosť a pripraviť podklady pre obecné zastupiteľstvo. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0 

  

 

d) Cenová ponuka na dodávku a montáž odsávania do materskej školy v Ludaniciach 

Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval a referoval o cenovej ponuke na dodávku 

a montáž odsávania (rekuperácia) do materskej školy. Celkové náklady aj s DPH činia 

5 764,80 eur 

 

Peter Lonek – podklady k danej problematike sme ešte nedostali na preštudovanie 

Matúš Dočkalik, starosta obce – podklady ste nemohli dostať, pretože tieto podklady som 

dostal ešte aj ja len dnes. S danou firmou budeme ešte rokovať, kedy by to boli schopný 

zrealizovať.  

 

Silvester Bilik  - ja sa chcem spýtať, bola by tam len rekuperácia, alebo aj klimatizácia. 

Pretože rekuperácia ako samotná nemá význam, podľa mňa by to boli zbytočne investované 

peniaze. Treba sa na to spýtať odborníkov, pretože rekuperácia nemá žiadne chladiace účinky.  

Matúš Dočkalik, starosta obce  –  bude tam len rekuperácia, ale ešte raz opakujem,  budeme 

na to informovať odborníkov , aby nám poradili. Možné získané informácie budeme referovať 

na najbližšom obecnom zastupiteľstve.  

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie cenovú ponuku na dodávku a montáž odsávania do 

materskej školy v Ludaniciach. 

 

 

e) Zrušenie prevádzky 

Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval a prečítal oznámenie o zrušení prevádzky ŠPORT 

BAR Ludanice, Cintorínska 26/11, 956 11 Ludanice 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie oznámenie o zrušení prevádzky ŠPORT BAR 

Ludanice. 

 

K bodu 11 – Diskusia 

 

Ing. Vladimír Čaniga – chcem sa spýtať, či by sa nedalo prostredníctvom VZN ošetriť, to, aby 

ľudia v nedeľu nekosili, nepílili drevo, nevŕtali, aby ľudia nevytvárali zbytočný hluk  

Matúš Dočkalik, starosta obce – treba to dať na starosť komisii na ochranu verejného 

poriadku a životného prostredia, nech vypracuje a predloží návrh VZN obecnému 

zastupiteľstvu 

 

Silvester Bilik  - doniesol som peniaze (30 eur), ktoré sú ešte z roku 2011 a sú to peniaze, 

ktoré sa dostali za odovzdané staré železo do zberne starých kovov. Staré železá a plechy boli 

z opravy strechy zvonice v Mýtnej Novej Vsi, 

Matúš Dočkalik, starosta obce – dáme do pokladne ako príjem, s účelom ako dar 
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K bodu 12 – Uznesenia 

     Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce prečítal uznesenia prijaté na 6. 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: 

 

 

Monika Gígelová, v. r. 

 

 

 
 

Silvester Bilik, v. r. 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Milan Lukáč                                                   V Ludaniciach, dňa  25. 06. 2019 

 


