Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,
ktoré sa konalo dňa 13. 09. 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, Mgr. Martina Budajová, Vladimír Krajčovič,
Monika Gígelová, Peter Lonek, MgA. Marek Mosnár
Poslanec, ktorý sa ospravedlnil:
Ing. Vladimír Čaniga
Poslanec, ktorý sa neospravedlnil:
Silvester Bilik
Zamestnanci:
Eva Ivanová
Pozvaní: 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, ţe priebeh rokovania obecného zastupiteľstva bude
zaznamenávaný na digitálny diktafón. Starosta konštatoval, ţe je prítomných 6 poslancov,
zasadnutie je uznášaniaschopné. Starosta určil overovateľov zápisnice: MgA. Marek Mosnár,
Vladimír Krajčovič. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia nemali
pripomienky k vyhotovenej zápisnici.
Starosta podal návrh na zostavenie návrhovej komisie v zloţení:
Návrhová komisia:
1. Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce
2. Monika Gígelová
3. Peter Lonek
Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:
proti: - 0, zdrţali sa: - 0.

za: - 6 (podľa prezenčnej listiny),

Starosta obce dal 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.
14.
15.
16.
17.

Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 6. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
Prezentácia elektronického evidenčného systému odpadu
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok
2019 a I. štvrťrok 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ludanice k ţiadosti ZŠ s MŠ o schválenie
úpravy rozpočtu ZS s MŠ, ktorý bol schválený na rok 2019
Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ludanice
Zakúpenie mostovej váhy na zberný dvor v Ludaniciach
Uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu schodov do kultúrneho domu
a do zdravotného strediska, vrátane vytvorenia bezbariérových prístupov
Návrh na štvrtú úpravu rozpočtu obce k 13. 09. 2019
Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice k 31.08.2019
Prehľad čerpania rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ludanice
k 30.06.2019
Plánovaná výstavba nájomných bytových domov
Ţiadosť Základnej školy s materskou školou Ludanice o poskytnutie dotácie na
predregistráciu poplatku na EUROGYM 2020
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
Záver

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

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 6. 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 ţiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení prijatých na
predchádzajúcom 6. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 06. 2019.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţal sa – 0

K bodu 3 – Prezentácia elektronického evidenčného systému odpadu, príloha č.4
Zamestnanci spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o. Ivana Graindová a Tibor Molnár
odprezentovali softvér a praktické vyuţitie elektronického evidenčného systému odpadu pre
obce v praxi.
Obecné zastupiteľstvo vzalo s prezentáciu elektronického evidenčného systému odpadu na
vedomie.
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Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0

K bodu 4 – Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok
2019 a I. štvrťrok 2020, príloha č.5
Predloţil a informoval Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – materiál poslanci dostali
v písomnej forme. Oboznámil poslancov, ţe plán kontrolnej činnosti doplnil ešte o jeden bod
s názvom: Kontrola hospodárnosti pouţitia finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté na
originálne kompetencie za rok 2019.
Poslanci nemali k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ţiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice
na IV. štvrťrok 2019 a I. štvrťrok 2020.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0

K bodu 5 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ludanice k ţiadosti ZŠ s MŠ
o schválenie úpravy rozpočtu ZS s MŠ, ktorý bol schválený na rok 2019, príloha č.6
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce - predniesol stručne svoje stanovisko k ţiadosti ZŠ
s MŠ o schválenie úpravy rozpočtu ZS s MŠ, ktorý bol schválený na rok 2019.
Poslanci nemali k stanovisku hlavného kontrolóra ţiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra obce k ţiadosti ZŠ s MŠ
o schválenie úpravy rozpočtu ZS s MŠ, ktorý bol schválený na rok 2019 na vedomie.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0

K bodu 6 – Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ludanice, príloha č.7
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Predloţili a informovali p. Eva Ivanová, účtovníčka obce a Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s
MŠ.
Doplnil a informoval poslancov Matúš Dočkalik, starosta obce – poţiadal riaditeľa školy Mgr.
Káčera, aby všetky zmeny, ktoré chce realizovať priniesol vo forme ţiadosti na obecný úrad v
Ludaniciach, kde sa budú prejednávať na obecnom zastupiteľstve a následne realizovať.
Poslanci nemali k úprave rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ludanice ţiadne
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou
Ludanice.
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Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0

K bodu 7 – Zakúpenie mostovej váhy na zberný dvor v Ludaniciach, príloha č. 8
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Predloţil a informoval Matúš Dočkalik, starosta obce – situácia ohľadne odpadového
hospodárstva nie je zrovna optimálna. Zvyšujúce sa mnoţstvo zmesového komunálneho
odpadu a nízka miera vytriedenia odpadu v našej obci sa odzrkadľuje aj v poplatkoch za
odpad. Musíme klásť veľkú dôleţitosť na riešenie tejto problematiky, pretoţe aj vláda
Slovenskej republiky tlačí na obce a občanov, aby viac separovali a zniţovali mnoţstvo
odpadu. Budeme musieť spracovať a schváliť aj nové VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom budeme musieť zvýšiť poplatok za
komunálny odpad a určiť poplatok aj za drobný stavebný odpad. Myslím si, ţe budeme
musieť nastaviť aj model ekonomickej motivácie občanov k separovaniu a postupne
prechádzať k mnoţstvovému zberu, aby bol kaţdý zodpovedný za svoj odpad, ktorý si aj musí
zaplatiť, aby sme neprenášali všetky náklady komplexne na všetkých občanov. Aktuálna
sadzba za uloţenie odpadu na skládke je 25,90 €/t a zákonný poplatok 12 €/t, ktorý sa odvíja
od % vytriedenia odpadu, ktoré bolo v našej obci za minulý rok iba 13,07 %. Takţe suma je
teraz 37,90 €/t zmesového komunálneho odpadu. Zástupcovia PZO nás predbeţne
informovali, ţe od roku 2020 poplatok za uloţenie odpadu na skládke bude 35 €/t a zákonný
poplatok schválený vládou SR pri aktuálnom percente vytriedenia odpadu pre našu obec bude
24 €/t, čo spolu predstavuje aţ 59 €/t zmesového komunálneho odpadu.
Stavebný odpad je tieţ kapitola sama o sebe. V poslednom období sa so stavebným
odpadom akoby roztrhlo vrece. Je nemysliteľné, aby jedna osoba priniesla za jeden deň aj 5
prívesných vozíkov plných stavebného odpadu na zberný dvor. Takéto prípady sa reálne
vyskytujú na zbernom dvore pravidelne a je ich nespočetne veľa za posledné obdobie, keď
boli ľudia schopní priniesť na zberný dvor pomaly aj celý zbúraný starý dom. Niektorí
občania majú dokonca stále predstavu, ţe odpad sa môţe bezplatne odovzdať a vyváţať na
plochu nad ţelezničnou stanicou, ako to bývalo v minulosti, len asi sa zabúda na to, ţe potom
sa jednorazovo zaplatilo cca 50 000 € za likvidáciu a uskladnenie tohto odpadu. Od roku 2016
sme mali sadzbu 0,015 € za 1 kg drobného stavebného odpadu, ktorá sa aj tak nevyuţívala,
pretoţe vo väčšine prípadov sa vozil tento odpad, ako som uţ spomínal, na plochu nad
ţelezničnou stanicou a nebolo aj tak ako zistiť hmotnosť privezeného odpadu a potom od roku
2018, VZN prijatým 29.11.2017, bola zrušená sadzba za drobný stavebný odpad, nikto za
tento odpad neplatil, akoţe bol poplatok za drobný stavebný odpad skrytý v paušálnom
poplatku za komunálny odpad, len sa potom jednorazovo zaplatila tak vysoká čiastka cca 50
000 €. Momentálne v tom nie je dobrý systém, preto je potrebné spraviť systémové riešenie,
aby sme nemuseli prenášať poplatky za stavebný odpad do výpočtu poplatku za komunálny
odpad pre kaţdého občana. Prečo by mali občania, ktorí napr. neodovzdajú ani kilogram
stavebného odpadu za celý rok platiť za tých, ktorí odovzdávajú obrovské mnoţstvá takéhoto
odpadu na zbernom dvore pravidelne. Preto navrhujem, aby sme zakúpili na zberný dvor
mostovú váhu, pretoţe to je základ zberného dvora. Treba si pozrieť napr. projekt zberného
dvora alebo prekročiť hranice obce a vo vyspelejších obciach, kde je vybudovaný fungujúci
zberný dvor sú takéto váhy beţnou súčasťou, nie je to nič neobvyklé. Ak budeme vlastniť
váhu na zbernom dvore, bude nastavený jasný a spravodlivý systém, ţe občan, ktorý odovzdá
stavebný odpad na zbernom dvore, bude mu tento odpad zváţený a na mieste bude povinný
zaplatiť, podľa sadzby, ktorú bude potrebné určiť vo VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Iba takto sa dá podľa mňa nastaviť rozumný a
spravodlivý systém. Zároveň to bude aj sluţba občanom, ţe nebudú musieť premýšľať, kde a
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ako sa zbaviť drobného stavebného odpadu, ale bezproblémovo a za rozumnú cenu ho budú
môcť dať na zberný dvor. Predpokladám, ţe niektorým sa môţe zdať beţná trhová cena za
mostovú váhu s rozmermi 8 x 3 m ako vyššia investícia, ale pre fungujúci zberný dvor je to
nevyhnutná súčasť a je dôleţité si uvedomiť, ţe to nie je investícia na 1 rok, ani na 2, ale
určite musí takéto zariadenie vydrţať desiatky rokov. Pre lepšie porozumenie dôleţitosti
zakúpiť túto váhu je potrebné pripomenúť a uviesť, ţe keď som nastúpil do funkcie a
potrebovali sme upraviť dvor obecného úradu, zavozili sme jednu polovicu dvora stavebnou
drťou, ktorú sa podarilo vybaviť samozrejme zadarmo. Na túto polovicu sme pouţili 8
návesov s uţitočnou hmotnosťou 25 t, čo predstavuje 200 t materiálu. Na zasypanie 2.
polovice dvora sme pouţili stavebný odpad, ktorý sa nazbieral na zbernom dvore, dávam do
pozornosti, za necelé dva mesiace. Iba za necelé dva mesiace sa nazbieralo, podľa tohto
prepočtu, pribliţne 200 t stavebného odpadu, čo predstavuje pri cene, ktorú platíme PZO za
likvidáciu stavebného odpadu a zákonnom poplatku obce za stavebný odpad, 4 600 €,
opakujem 4 600 €. Práve kvôli takýmto číslam povaţujem za dôleţité nastaviť jasný a
spravodlivý systém, preto navrhujem zakúpiť váhu na zberný dvor.
(Vybrané mestá a obce, ktoré majú mostovú váhu na zbernom dvore: Sereď, Trenčín,
Vyšný Ţipov, Dubnica nad Váhom, Poprad, Senec, Bardejov, Miloslavov, Madunice,
Nesluša, Hrhov, Moravský svätý Ján, Trnovec nad Váhom, Skalica, Partizánske, Stropkov,
Oravská Polhora, Korňa, Nová Dubnica, Rabča, Ilava, Malacky, Snina, Košeca, Drahňov,
Palárikovo ...).
Peter Lonek - túto tému sme preberali aj na finančnej komisii, nakoľko sa mi zdala cena za
váhu privysoká, ale keď človek ďalej nad tým rozmýšľa a chce, aby tu bola spravodlivosť,
určite budem za to, aby sa váha zakúpila, aby sa predišlo problémom, ktoré tu vznikajú a tým
pádom to bude spravodlivý systém. Ako povedal starosta, aby nato nedoplácali tí, ktorí
nenosia ţiaden odpad na zberný dvor.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie mostovej váhy na zberný dvor v Ludaniciach.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0

K bodu 8 - Uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu schodov do kultúrneho domu
a do zdravotného strediska, vrátane vytvorenia bezbariérových prístupov, príloha č. 9
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Predloţil a informoval Matúš Dočkalik, starosta obce – schody pred kultúrnym domom a
zdravotným strediskom si vyţadujú rekonštrukciu. Táto časť exteriéru od vybudovania
kultúrneho domu neprešla ţiadnymi stavebnými úpravami, čo je uţ dosť dlhá doba. Bolo by
vhodné, aby aj táto časť kultúrneho domu prešla rekonštrukciou a zlepšil sa aj vizuálny
vzhľad priestoru pred kultúrnym domom. Dôleţitým dôvodom, prečo treba opraviť tieto
schody je aj bezpečnosť občanov. Veľa dlaţdíc aj chýba na schodoch, niektoré uţ nie sú
dobre spojené s podkladom a ich stav nie je dobrý, nakoľko vytvárajú nerovný povrch. V
prípade daţďa a najmä v zimných mesiacoch sú schody dosť klzké, bolo by preto vhodné, aby
sme aj týmto spôsobom zamedzili moţným pošmyknutiam prípadne zraneniam.
Samozrejmosťou bude aj vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotného strediska a
kultúrneho domu. Najmä pre tieto dôvody povaţujem za dôleţité zrekonštruovať schody pred
zdravotným strediskom a kultúrnym domom.
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Poslanci nemali k uvoľneniu finančných prostriedkov na opravu schodov do kultúrneho domu
a do zdravotného strediska, vrátane vytvorenia bezbariérových prístupov ţiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie mostovej váhy na zberný dvor v Ludaniciach.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0

K bodu 9 - Návrh na štvrtú úpravu rozpočtu obce k 13. 09. 2019, príloha č.10
Predloţila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – vzhľadom nato, ţe úprava
rozpočtu je rozsiahlejšieho charakteru, by som Vás chcela informovať o jednotlivých
poloţkách.
V príjmovej časti došlo k navýšeniu o sumu 15 380 eur, kde sú poloţky podielové dane vo
výške 11 380 eur, poplatky – hrobové miesta vo výške 1 000 eur, dotácia NSK vo výške
3 000 eur.
V beţných výdavkoch došlo k zvýšeniu pri poloţkách spotreba PHM o 1 000 eur,
nemocenské o 200 eur, dopravné značky, spomaľovače, zrkadlá o 2 150 eur, materiál –
verejné priestranstvo o 700 eur, elektrická energia VO o 2 000 eur, oprava vonkajšieho
schodiska KD o 7 000 eur originálne kompetencie pre ZŠ o 11 380 eur. K zníţeniu došlo pri
poloţke energie o 2 000 eur.
V kapitálových výdavkov došlo k zvýšeniu pri poloţkách projektová dokumentácia prechod
pre chodcov o 800 eur, mostová váha o 8 000 eur, zateplenie telocvične – stavebný dozor
o 250 eur a k zníţeniu výdavkov pri poloţke výstavba – nový cintorín o 18 000 eur.
Poslanci nemali k štvrte úprave rozpočtu obce k 13. 09. 2019 ţiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na štvrtú úpravu rozpočtu obce k 13.09.2019.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0

K bodu 10 - Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice k 31.08.2019, príloha č. 11
Správu predloţila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – vyzvala poslancov
obecného zastupiteľstva, aby sa pýtali na konkrétne poloţky, ktoré ich zaujímajú a ktoré sú im
nejasné.
Obecné zastupiteľstvo nemalo k čerpaniu rozpočtu Obce Ludanice k 31.08.2019 ţiadne
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie prehľad čerpania rozpočtu Obce Ludanice
k 31.08.2019.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0
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K bodu 11 - Prehľad čerpania rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ludanice
k 30.06.2019, príloha č. 12
Správu predloţila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – vyzvala poslancov
obecného zastupiteľstva, aby sa pýtali na konkrétne poloţky, ktoré ich zaujímajú a ktoré sú im
nejasné.
Vladimír Čerňan, občan – boli všetky tieto čerpanie prejednávané radou školy? Prečo som pri
tom nebol? Ďalej p. Čerňan citoval zo školského zákona a povedal, ţe rada školy mala byť
informovaná o čerpaní rozpočtu ZŠ.
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ - toto je nový rozpočet, ktorý sa bude prejednávať
teraz.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – sa spýtal riaditeľa školy, prečo má v rozpočte
poloţku mzdy – materská škola čerpanú nie viac ako na 50%
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ – odôvodnil to tým, ţe v zamestnankyne v materskej
škole boli často práceneschopné, tak im boli vyplácaná nemocenská zo sociálnej poisťovne
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie prehľad čerpania rozpočtu Základnej školy
s materskou školou Ludanice k 30.06.2019.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0

K bodu 12 - Plánovaná výstavba nájomných bytových domov, príloha č. 13
Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval a prečítal posledný návrh ku ktorému sa
dopracovali na stavebnej komisii.
Na základe § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov:
nájom nehnuteľností: v obci Ludanice, v katastrálnom území Ludanice, vedených na liste
vlastníctva č. 596:
- parcela CKN číslo 891/2 o výmere 119 m2, druh pozemku orná pôda,
- parcela CKN číslo 891/7 o výmere 2354 m2, druh pozemku orná pôda,
- parcela CKN číslo 891/8 o výmere 4996 m2, druh pozemku orná pôda,
- parcela CKN číslo 891/10 o výmere 780 m2, druh pozemku orná pôda,
- parcela CKN číslo 891/11 o výmere 54 m2, druh pozemku orná pôda,
- parcela CKN číslo 891/12 o výmere 32 m2, druh pozemku orná pôda
v celkovej výmere 8335 m2 v prospech nájomcu a stavebníka: STAVECO s.r.o.,
Dopravná 412, 95501 Topoľčany, IČO: 31 410 421 za nájomné vo výške 0,10 € / m2 / rok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením, ţe Obec Ludanice má záujem riešiť
bytovú otázku v obci a nájomca vybuduje jeden bytový dom SO 01 16 b.j. a prislúchajúcu
technickú vybavenosť ( ČOV, asfaltové parkovisko, prístupová asfaltová komunikácia,
dláţdené chodníky ) na svoje náklady a zodpovednosťs nasledovnými podmienkami:
- účelom nájmu je poskytnutie pozemkov vo vlastníctve obce na výstavbu jedného
bytového domu SO 01 16 b.j. spolu s prislúchajúcou technickou vybavenosťou /
ČOV, asfaltové parkovisko, prístupová asfaltová komunikácia, dláţdené chodníky /,
- nájomca sa zaväzuje bytový dom v termíne do 31.12.2022 postaviť a skolaudovať,
nedodrţanie tohto termínu znamená zánik nájomnej zmluvy a povinnosť nájomcu
vrátiť pozemok prenajímateľovi v pôvodnom stave, ak sa strany nájomnej zmluvy
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nedohodnú inak, prípadne termín kolaudácie môţe byť zmenený dohodou zmluvných
strán,
- ku kolaudácii budú geometrickým plánom vytýčené pozemky pod bytovkou a tieţ
pozemky prislúchajúce k bytovke – tieto pozemky budú prenajaté firme STAVECO
s.r.o. do 31.12.2057 / 35 rokov /.
Kúpnu cenu pri predaji pozemkov v prípade predkupného práva vo výške 12,00 EUR za
1 m2 v súlade so znaleckým posudkom č. 144/2019 vypracovaného Ing. Igorom Šinským dňa
7.8.2019.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – nemám výhrady voči tomuto postupu. Porovnával
som si aj iné obce, ktoré taktieţ riešili bytovú otázku, treba pozerať na výsledný efekt
a zamerať sa nato, aby sme čo najskôr mohli ponúknuť nájomné byty.
Obecné zastupiteľstvo schválilo nájom nehnuteľností v celkovej výmere 8335 m2 v prospech
nájomcu a stavebníka: STAVECO s.r.o., Dopravná 412, 95501 Topoľčany za horeuvedených
podmienok.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0

K bodu 13 - Ţiadosť Základnej školy s materskou školou Ludanice o poskytnutie
dotácie na predregistráciu poplatku na EUROGYM 2020, príloha č. 14
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ - informoval obecné zastupiteľstvo o detailoch
ţiadosť Základnej školy s materskou školou Ludanice o poskytnutie dotácie na
predregistráciu poplatku na EUROGYM 2020.
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ – od 9. 7. 2010 do 19. 7. 2020 sme sa zaregistrovali na
EUROGYM for life. Organizuje sa pre deti od 12 do 18 rokov a koná sa na Islande. Pri
registrácií sme museli splniť niektoré kritériá, aby sme sa nominovali. Prvé 3 dni prebieha
súťaţ a ďalších 5 dní prebiehajú workshopy. Na záver je gala, kde vystúpia deti, ktoré patria
medzi najlepšie. Zaregistrovaných je 22 štátov Európy.
Peter Lonek – Toto je len predregistrácia? Potom registrácia sa nejako dopláca?
Matúš Dočkalik, starosta obce – poprosil p. riaditeľa Mgr. Káčera o zodpovedanie otázok,
ktoré si pripravil:
a) Na aký účel bude pouţitá ţiadaná dotácia od obce Ludanice?
- na zaplatenie predregistračného poplatku
b) Ide o súťaţné alebo nesúťaţné podujatie?
- ide o súťaţné podujatie
c) Aký je pripravený program pre účastníkov podujatia a v akom termíne plánujete ísť na
Island od do?
- od 09.07.2020 – 19.07.2020
d) V čom bude spočívať a ako bude prebiehať reprezentácia obce Ludanice na ďalekom
Islande?
- logo Ludanice, vlajky, šatky
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e) Aké dlhé vystúpenia budú mať naše deti na tomto podujatí?
- budeme vystupovať 4 krát
f) Aká celková čiastka pripadá na jedného účastníka na tomto podujatí, aké budú celkové
náklady?
- 366,00 eur
g) Budete vystupovať pod hlavičkou školy alebo ako klub DONALDGYM?
- klub DONALDGYM
h) Koľko detí pôjde na toto podujatie na Islande?
- 42 školopovinných detí
i) Existuje aj nejaké obmedzenie, kto môţe byť účastníkom tohto podujatia?
- od 12 do 18 rokov
j) Aký poplatok musí byť zaplatený na predregistráciu?
- 75,00 eur
k) Chcel by som sa spýtať p. riaditeľa, či ţiadosť o poskytnutie dotácie na podujatie na
Islande od obce Ludanice vo výške 3 525 € je posledná ţiadosť alebo plánuje ešte v
budúcnosti ţiadať od obce Ludanice ďalšie finančné prostriedky na toto podujatie?
- áno, bude to posledná ţiadosť
Matúš Dočkalik, starosta obce – nakoľko sa v ţiadosti p. riaditeľa o poskytnutie dotácie na
EUROGYM 2020 jedná o pomerne vyššiu čiastku 3 525 €, je potrebné tomu venovať vyššiu
pozornosť. Ak má niekto záujem zistiť si bliţšie informácie o tomto podujatí, stačí si pozrieť
webovú stránku www.eurogym2020.com. Ja som si dal tú námahu, pozrel som si oficiálnu
stránku tohto podujatia a zistil som tieto informácie. EUROGYM 2020 je európsky festival
mládeţe, ktorý sa koná kaţdé dva roky a jeho cieľom je zjednotiť mladých európskych
gymnastov a gymnastky. V roku 2020 sa koná na Islande v termíne od 12. júla do 16. júla
2020. Neexistuje tam ţiadna konkurencia, program je zameraný na športové aktivity, hry a
stretnutia. Kaţdá skupina predstaví svoje vystúpenia dvakrát počas týţdňa. Vystúpenia na
pódiu nemôţu byť dlhšie ako 6 minút vrátane prípravy na javisku a odchodu. Cena karty
EUROGYM je 290 € na účastníka. Konečná registrácia je do 12. novembra 2019. 10%
účastníckej karty by sa malo zaplatiť do 12. decembra pričom nie je moţné týchto 10% vrátiť
v prípade neúčasti. Zvyšných 90% za účasť by sa malo uhradiť v plnej výške do 12. apríla
2020.
Kto sa môţe zaregistrovať ako účastník? Gymnastky od veku, keď dovŕšia 12 rokov v
priebehu celého roka, aţ po dovŕšenie 18 rokov ( čiţe narodené v rokoch 2008 aţ 2002).
Skupina, ktorá má 10 účastníkov (alebo viac), môţe zahŕňať mladších účastníkov (vo veku 10
a / alebo 11 rokov) a starších účastníkov (vo veku 19 a / alebo 20 rokov) iba v počte 10% z
účastníkov. Semináre, slávnostné predstavenia a vystúpenia sú povolené iba pre účastníkov
podujatia.
Z týchto informácií z oficiálnej stránky tohto podujatia je jasné, ţe ide iba o festival, čiţe
nesúťaţné podujatie, na ktoré sa môţe prihlásiť kaţdý, kto má na to financie, nie je to na
základe zásluh alebo mimoriadnych športových súťaţných výsledkov. Celé podujatie trvá
týţdeň, v ktorom budú mať naše deti nárok iba na dve 6 minútové vystúpenia, takţe je aj

9

trošku diskutabilné, či je toto dostatočný priestor na reprezentáciu školy a obce na ďalekom
Islande. Zvyšný program je moţné zjednodušene nazývať iba ako zábavné aktivity v rámci
zájazdu. Podujatie je od 12. júla do 16. júla 2020, samozrejme v cene je zahrnuté ubytovanie
deň pred a po podujatí, čiţe od 11. júla do 17. júla 2020, tak neviem prečo je na zozname
ţiakov, ktorý nám doručil p. riaditeľ uvedený dátum 9. aţ 19. júl 2020. Oficiálna stránka tohto
podujatia uvádza, ţe čiastka za jedného účastníka je 290 €. Na základe Vami doručenej
ţiadosti na obecný úrad, ţiadate o poskytnutie dotácie na predregistráciu poplatku za účasť 47
ţiakov na Eurogyme na Islande vo výške 3 525 €. (Výška poplatku v sume 75 € na ţiaka). Na
zozname ţiakov, ktorí majú ísť na Island, je uvedených 45 ţiakov a nie 47 ako uvádzate v
ţiadosti o poskytnutie dotácie. Ak majú poslanci náhodou záujem o podrobnejšiu analýzu, ide
o 23 detí z Ludaníc a Mýtnej Novej Vsi, a zvyšných 22 je z Dvorian nad Nitrou, z obce
Chrabrany, Kamanová, Horné Obdokovce a Belince. Z údajov oficiálnej stránky vyplýva, ţe
do 12. decembra je potrebné zaplatiť 10% z účastníckeho poplatku, čiţe 10% z 290 €
vychádza 29 € na ţiaka, nie 75 €, takţe spolu pre 47 ţiakov to vychádza 1 363 € a nie 3 525 €,
ako je uvedené vo vašej ţiadosti, resp. ak počítame 45 ţiakov ide o 1 305 €. Účastníkmi môţu
byť iba deti narodené v rokoch 2002 aţ 2008. Iba 10% z celej skupiny môţu byť deti mladšie,
čiţe ročníky 2009 a 2010 alebo staršie 19 a 20 ročné. Presný počet týchto mladších detí, ktoré
môţu byť účastníkmi je aj uvedený v tabuľke:
Počet účastníkov v skupine
od
6
10
16
26
36
46
56

do
9
15
25
35
45
55
56˂

Počet povolených
účastníkov, ktorí môţu byť
mladší alebo starší
0
1
2
3
4
5
6

Vaša skupina je v rozhraní 36 – 45 účastníkov, čiţe počet povolených mladších
účastníkov, ktorí sa môţu zúčastniť podujatia sú podľa tabuľky štyria. Zo zoznamu ţiakov
vyplýva, ţe týchto mladších detí, narodených v roku 2009 je 6. Na oficiálnej stránke je jasne
uvedené, ţe semináre, slávnostné predstavenia a vystúpenia sú povolené iba pre účastníkov,
ktorí získajú účastnícku kartu. Tak je potom otázne, ako chcete zobrať 6, keď podľa týchto
údajov môţu ísť iba 4 mladšie deti, ako to plánujete vyriešiť, prípadne podľa akých kritérií
ich vybrať?
Ja osobne som za podporu športu a najmä mládeţe, pretoţe je to určite dôleţité
podporovať našu mládeţ v športových aktivitách. Avšak apelujem najmä na poslancov a
poslankyne, aby sme si všetci uvedomili, ţe sedíme tu preto, aby sme zastupovali celú obec a
nesústredili sa iba na zopár subjektov alebo osôb. I ja ako starosta obce musím premýšľať nad
tým, aby kaţdé jedno euro bolo pouţité zodpovedne a efektívne. Preto by som prosil aj
poslancov a poslankyne, aby pamätali a mali na rozume aj oni tieto skutočnosti a nepodliehali
iba rôznym nátlakom od niektorých osôb. Keďţe sa v tomto prípade nejedná o investíciu do
obecného majetku alebo nehnuteľného majetku a je to svojim spôsobom iba týţdňový výlet
pre istú skupinu detí a rodičov, nakoľko ide iba o nesúťaţné podujatie, je dôleţité
pripomenúť, ţe finančné prostriedky obce nie sú nekonečné a existuje stále veľké mnoţstvo
vecí aj v obci, ktoré treba financovať a nemôţme sa k tomu stavať spôsobom, ţe je to iba 3
525 €, čo to je pre obec. Kaţdé euro je dôleţité! Preto treba rozhodovať a pouţívať finančné
prostriedky zodpovedne.
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Ja som zástanca kompromisov a vţdy by mal zvíťaziť zdravý rozum. Určite by bolo
vhodné, aby sme pokojne a pragmaticky vyriešili aj túto záleţitosť. Podľa predbeţných
výpočtov tipujeme, ţe celý výlet bude určite stáť plus mínus okolo 15 000 €, moţno aj viac.
Myslím si, ţe je to dosť vysoká čiastka a takéto náklady sa asi budú dať pokryť určite iba
prostredníctvom sponzorov. Toto uţ je však práca pre skúsených manaţérov, získavať
sponzorov, a keďţe pozícia riaditeľa základnej školy je manaţérska pozícia, verím, ţe
skúsený manaţér p. riaditeľ Káčer sa vie v týchto kruhoch dobre pohybovať. Ak to napríklad
plánuje pokryť nejako zo školského rozpočtu, za to uţ si bude p. riaditeľ zodpovedať pred
všetkými rodičmi, či budú tieto prostriedky pouţité prospešne pre celú školu. A zároveň
uvádzam ešte jednu skutočnosť, pretoţe povaţujem to za trošku aj arogantné, keď škola
predloţí takúto ţiadosť a ţiada od obce 3 525 €, ale keď sme organizovali minulý víkend
beţecké a korčuliarske preteky, na ktoré sme potrebovali väčší počet dobrovoľníkov a oslovili
sme aj pedagogický zbor, či by nám mohli pomôcť, prišla aţ jedna pani učiteľka. Na druhej
strane musím však pripomenúť, ţe keď treba pomôcť škole v dôleţitých veciach, som na to
vţdy pripravený, ako napríklad aj teraz na začiatku školského roku s tzv. obedmi zadarmo.
Pani vedúca školskej jedálne mi stále tvrdila, ţe elektronický systém nebude dobrý, ona to
nejako bude zvládať aj bez elektronického systému a ako som sa presviedčal na vlastné oči,
absolútne túto oblasť nezvládala pani vedúca školskej jedálne, mala v tom úplný chaos, preto
som podal pomocnú ruku, našiel som a dal na výber elektronické systémy, nech si škola
vyberie, ktorý bude najlepší a my navýšime o túto čiastku rozpočet školy a zakúpime ho, aby
sme mali poriadny a fungujúci systém tzv. obedov zadarmo. Ale toto je téma sama o sebe a
nebudem ju v tomto bode teraz viac rozvíjať.
Aby sme sa vrátili späť k téme, na základe všetkých skutočností, zistení a aj istých
nezrovnalostí a pochybností, navrhujem, aby sme zbytočne nezaťaţovali obecnú pokladňu a
poskytli sme dotáciu na predregistráciu vo výške maximálne 1 500 € a potom, ak máme
reálny záujem podporiť deti, aby išli na toto podujatie, môţeme otvoriť aj svoje peňaţenky a
prispieť sponzorsky aj zo svojich osobných finančných prostriedkov individuálne. Ja som
ochotný pristúpiť k takému kroku, preto povzbudzujem k tomu aj poslancov a poslankyne,
aby k tomu pristúpili alebo napríklad ak natoľko záleţí na deťoch našej základnej školy aj
nášmu pedagogickému zboru, nevidím dôvod, aby neprispeli aj pani učiteľky. Keď si
zoberieme do rúk rozpočet základnej školy, poloţka „odmeny“ sa pohybuje vo výške 15 000
€, tak nevidím dôvod, aby sme nevyuţili aj takýto priestor a nezaťaţovali iba obecný
rozpočet. Preto pevne verím, ţe sa s týmto návrhom stotoţní väčšia časť poslancov a podporí
tento návrh, poskytnúť dotáciu z obecného rozpočtu maximálne vo výške 1 500 €.
Mgr. Martina Budajová – Ja som p. riaditeľovi pomáhala, nakoľko je to v anglickom jazyku
a podľa mňa tam ide zase len o to, ţe my sa zúčastníme Eurogymu a for life začína o deň
alebo dva skôr. My 9. 7. 2020 odchádzame, ale reálne pricestujeme aţ 10. 7. 2020 a 11. 7.
2020 uţ vystupujeme. Čiţe my sa zúčastníme Eurogymu, ale v rámci toho je gym for life –
súťaţná časť. Je to akcia, ktorá zahŕňa gym for life – ide len o technickú vec.
Peter Lonek – Tie vystúpenia budú iba také krátke?
Mgr. Martina Budajová – Nakoľko je tam veľký počet účastníkov, tak to dlhšie byť nemôţe.
Všetci sme minulý rok mali šatky, obec Ludanice na tričkách, takţe šlo o reprezentáciu obce.
Vladimír Čerňan, občan – Občianske zdruţenie vzniká, keď je zaregistrované na ministerstve
vnútra, keby toto išlo cez školskú radu, vedeli by o tom viacerí. Náhodou som si stiahol
rozpočet obce 2018 pre školu ako hospodárite. Máte tam poloţky za veľké sumy, ako napr.
odmeny sú zloţka, ktorá môţe byť aj nemusí. Takýchto vecí sa nájde v rozpočte aj v hodnote
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50 000€. Keď sa vrátim k sume, ktorú poţadujete, t.j. 3 525€, tak iba 23 detí je z Ludaníc, čo
vychádza 1 500€ ako povedal starosta. Keď prispejú ostatné obce, z ktorých ostatné deti
pochádzajú, máte hneď 3 500€.
Peter Lonek – Tieto veci sa tu nemali vyťahovať, mali sme ich prejednať na finančnej
komisii.
Ing. Mária Štaffenová, občianka – Skúsme to riešiť ako povedal p. Čerňan. Kedysi sme my
v rade školy viac menej pasívne sedeli, veď ste krytí.
Matúš Dočkalik, starosta obce – Aj my musíme byť krytí čo sa týka peňazí. Nám sa
kontroluje kaţdý cent.
Marek Dočkalik, občan – Spomínali ste, ţe účastnícky poplatok je na for life 366€
a predregistrácia je 10%, čo mi vychádza 36€ x 42 detí a to je 1 512€.
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ – áno to je 10%, ale ty môţeš dať 50% aj 100%.
Jozef Kapusta, občan – Bolo by korektné zvolať finančnú komisiu a v budúcnosti oboznámiť
túto komisiu o čom vlastne bude udalosť, na ktorú sa peniaze ţiadajú, aké náklady budú atď.
Miroslav Dočkalik, občan – Dopočul som sa, ţe niektorí zamestnanci školy ohovárajú
starostu obce aj obecné zastupiteľstvo, ktorí túto obec reprezentujú a teraz, keď škola niečo
potrebuje od obce, tak je všetko v poriadku aj napriek tomu, ţe sa hovorí, ţe v zastupiteľstve
sú neschopní ľudia. Ďalej som sa dopočul, ţe obec robí zateplenie telocvične a zamestnanci,
ktorí to majú na starosti nerobia dobre svoju prácu a ţe tam zateká. Zistilo sa však, ţe tieklo
cez otvorené okno, ale samozrejme bol hneď cirkus, ţe obec dala peniaze zo starej škôlky
a práca nie je odvedená dobre. Taktieţ si slovne napadol jedného občana, ţe pokosil
stromčeky v školskom areáli. Ja strihám suché stromčeky a nie on. Neprávom si ho slovne
napadol.
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ - Ja som ho slovne nenapadol, iba som sa ho spýtal či
nevie kto vykosil ten strom.
Miroslav Dočkalik, občan – Myslím si, ţe sa vôbec nezaujímaš o to, čo sa deje v areáli školy.
Tam sa droguje a pije alkohol. Mal si informovať obecné zastupiteľstvo, ţe sa tam niečo
takéto deje.
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ – Neviem o tom, ţe by sa tam drogovalo, ale keď má
niekto takéto informácie, treba to nahlásiť riaditeľovi školy a bude sa to riešiť cez políciu.
Ing. Mária Štaffenová, občianka – Poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce, ale
i zamestnanci obecného úradu sú stále v rečiach, tak isto aj riaditeľ a učitelia.
Matúš Dočkalik, starosta obce – iba pre objasnenie situácie, aby nedochádzalo k nejakým
zbytočným nedorozumeniam, chcel by som sa spýtať p. riaditeľa, ţe čo sa to dialo minulý
týţdeň pri telocvični so styrodurom? Mňa sa pýtali občania, osobne som o tom nič nevedel,
preto sa aj ja pýtam, pretoţe bolo vidieť, ako jeden deň prišiel pri telocvičňu širší styrodur ako
sa pouţíva na telocvični, uskladnil ho p. školník v kotolni a na ďalší deň sa zasa odtiaľ
vytiahol, p. školník ho naloţil na nákladné auto a počas pracovnej doby odišiel spolu aj s
týmto styrodurom preč. Preto chcem, aby bolo všetko vydiskutované a nevznikali nejaké
podozrenia, pretoţe neviem ani ja o čo sa jednalo a ľudia si všímajú, čo sa deje v obci a
poriadne sa k tomu nechcel vyjadriť ani zhotoviteľ diela, ktorý ma presmeroval na p.
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riaditeľa, ţe on všetko vysvetlí, tak bolo by dobré iba objasniť túto situáciu, o čo vlastne šlo,
koho bol ten materiál a kto to platil, nič viac.
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ – Škola ide vyrábať kocky polystyrénu a p. Čaniga
nám ho doniesol a nechcel som aby ho niekto ukradol, tak ho školník schoval. Na druhý deň
sa odviezol do Dvorian nad Nitrou, kde majú rezačku a narezali nám ho na kocky. Tento
styrodur platil p. Čaniga.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ţiadosť Základnej školy s materskou školou
Ludanice o poskytnutie dotácie na predregistráciu poplatku na EUROGYM 2020
a odporúčalo finančnej komisii o prejednanie predmetnej ţiadosti.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0

K bodu 14 - Rôzne, príloha č. 15
a) Ţiadosť OFK Ludanice o refundáciu faktúry č. 2/2019 – rekonštrukcia kabíny pre
mládeţnícke muţstvá
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Matúš Dočkalik, starosta obce – prečítal ţiadosť OFK Ludanice o poskytnutie dotácie na
realizáciu dlaţby v kabíne, ktorá slúţi pre mládeţnícke muţstvá OFK Ludanice, ktoré štartujú
v kategóriách U10 a U13.
Peter Lonek – Všetko by sa malo prediskutovať na finančnej komisii. Som za to, ţe keď niečo
chceme, aby to bolo dôkladne zdokumentované či sa to týka školy alebo futbalu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie na realizáciu dlaţby v kabíne, ktorá slúţi
pre mládeţnícke muţstvá Obecného futbalového klubu Ludanice.
Hlasovanie za uznesenie: za – 4 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa –
(Mgr. Budajová, Ing. Miko)
b) Zrušenie prevádzky
Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval a prečítal oznámenie o zmene otváracích hodín
na čerpacej stanici JURKI Ludanice.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie oznámenie o zmene otváracích hodín na čerpacej
stanici JURKI Ludanice.

K bodu 15 – Diskusia
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – Chcel by som vás len oboznámiť ako sme ukončili
zmluvu na nenávratný finančný príspevok. Navrhol som, aby sme od zmluvy odstúpili. Došlo
k výpoveď tejto zmluvy so slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a 17. 05. 2019
bola táto výpoveď doručená. Dôvodom bolo, ţe prijímateľ nie je schopný projekt realizovať
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tak, ako bolo dohodnuté. Zo strany obce nevnikli ţiadne záväzky. 17. 06. 2019 zmluva
zanikla a táto zmluva znela na 650 000€.

K bodu 16 – Uznesenia
Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce prečítal uznesenia prijaté na 7. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach.

K bodu 17 - Záver
Starosta obce na záver zasadnutia poďakoval poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončil.

Matúš Dočkalik, v. r.
starosta obce
Overovatelia:
MgA. Marek Mosnár, v. r.

Vladimír Krajčovič, v. r.

Zapísal: Ing. Milan Lukáč

V Ludaniciach, dňa 25.09. 2019
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