Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,
ktoré sa konalo dňa 6. 12. 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, MgA. Marek Mosnár, Ing. Vladimír Čaniga, Silvester Bilik, Martin
Zelenák
Poslanci, ktorí sa ospravedlnili:
Peter Lonek
Zamestnanci:
Ing. Božena Vargová, Eva Ivanová, Frederik Gígel
Pozvaní: Mgr. Vladimír Káčer, Dušan Hajro
Zúčastnili sa: občania Ludaníc a Mýtnej Novej Vsi
Zapisovatelia: Ing. Milan Lukáč, Nikola Beňová
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: Monika Gígelová.
Vladimír Krajčovič. 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. Mgr. Martina Budajová
3. MgA. Marek Mosnár
Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:
proti: - 0, zdržali sa: - 0.

za: - 7 (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.
18.
19.
20.
21.

Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 8. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
Zloţenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
Nájomná zmluva so Slovak Telekom, a.s.
Ţiadosť firmy Eligio Antonacci - Linea fashion o predĺţenie nájomnej zmluvy
na nebytové priestory
Ţiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, 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 2020
Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou v Ludaniciach na roky
2020, 2021, 2022
Zverenie majetku obce Ludanice nadobudnutého realizáciou projektu
„Zateplenie telocvične ZŠ Ludanice“ do správy ZŠ s MŠ Ludanice
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2020 na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného
času v cudzích obciach
Správa Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice o
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok
2018/2019 a správa za materskú školu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania za území obce Ludanice
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu obce Ludanice na rok 2020, 2021, 2022
Návrh na piatu úpravu rozpočtu obce Ludanice k 6. 12. 2019
Návrh na schválenie pouţitia rezervného fondu v roku 2019
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 8. 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 8. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 21. 10. 2019.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
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K bodu 3 – Zloţenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva, príloha č.4
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Matúš Dočkalik, starosta obce, poprosil p. Martina Zelenáka, aby prečítal a podpísal
zákonom predpísaný sľub do rúk starostu obce. Pán Martin Zelenák 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.
Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že novozvolený poslanec Obecného zastupiteľstva
v Ludaniciach p. Martin Zelenák zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 4 – Nájomná zmluva so Slovak Telekom, a. s., príloha č. 5
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval poslancov OZ o nájomnej zmluve so Slovak
Telekom, a.s, kde vysvetlil podmienky nájomnej zmluvy.
Poslanci nemali k nájomnej zmluve žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájmu pozemku KNC parcela č. 2044/3 o výmere
16 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie vedenej na LV č. 1448 Obce Ludanice na
umiestnenie a užívanie technologického zariadenia pre nájomcu Slovak Telekom, a. s., za
nájom 1100 eur ročne na dobu určitú do 30. 04. 2029.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 5 - Ţiadosť firmy Eligio Antonacci - Linea fashion o predĺţenie nájomnej
zmluvy na nebytové priestory, príloha č. 6
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Matúš Dočkalik, starosta obce - informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti
firmy Eligio Antonacci o predĺženie nájomnej zmluvy. Dané priestory sa nachádzajú v
bývalej starej škole v Mýtnej Novej Vsi, číslo budovy 23. Návrh zmluvy ste dostali
v materiáloch.
Martin Zelenák - ešte ja keď som bol poslancom v minulom volebnom období, tak tam bol
nejaký problém, že tam bol neporiadok pred bránou aj vo dvore, tak sa chcem spýtať, či to bol
niekto riešiť, napr. obyvatelia MNV.
Matúš Dočkalik, starosta obce –to sa riešilo už dávno, tento rok sme tam vysekali kríky,
ktoré tam nemali byť, takže je to v poriadku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájmu pre nájomcu Eligio Antonacci – Linea
fashion na nebytové priestory v Mýtnej Novej Vsi č. 23 na dobu určitú do 31. 12. 2020, pri
výške nájomného 240 Eur/mesiac s možnosťou predĺženia na ďalší rok.
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Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 6 – Ţiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2020, príloha
č.7
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Matúš Dočkalik, starosta obce – Máme pred sebou návrh dotácií z rozpočtu obce Ludanice
pre organizácie, ktoré žiadajú o dotáciu. Niektorým organizáciám boli ponechané požadované
sumy, niektorým mierne znížené. Toto je však iba návrh finančnej komisie, konečné slovo má
obecné zastupiteľstvo. Ku dvom dotáciám by som sa chcel ešte vyjadriť a bol by som rád, aby
sa k tomu vyjadrili i poslanci a zaujali stanovisko.
Poľovnícke združenie PONITRAN Ludanice, žiadalo dotáciu na akcie Deň poľovníctva a 70.
výročie vzniku poľovníckeho združenia v celkovej sume 2 000 €. Návrh finančnej komisie je
1 500 € na tieto účely. Stretol som sa ešte aj s predsedom poľovníckeho združenia p.
Rybanským a diskutovali sme na túto tému. Vzhľadom k tomu, že pre poľovnícke združenie
pôsobiace v našej obci pôjde o významné výročie a program na podujatiach bude prístupný
verejnosti, navrhujem poslancom, aby zvážili túto skutočnosť a podporili tieto podujatia
sumou, ktorú poľovnícke združenie uvádza v žiadosti, čiže 2 000 € s tým, že na stavanie mája
uvaria 2 kotly gulášu grátis pre občanov obce.
(Deň poľovníctva a 70. výročie vzniku poľovníckeho združenia: úhrada výdavkov na vybavenie, vecné ceny,
občerstvenie vrátane nealkoholických nápojov, nákup suvenírov a propagačných materiálov)

Navrhované sumy, ktoré boli prejednávané a navrhnuté na finančnej komisii na schválenie na
obecnom zastupiteľstve, sú:
a) Obecný futbalový klub Ludanice vo výške 13.000 € na bežné výdavky uvedené
v žiadosti a 4.000 € na zakúpenie kosačky so vsakom za podmienky, že pri výbere
bude starosta obce a 1 poslanec a suma neprekročí 4.000 €
Poslanci nemali k dotácií žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu obecnému futbalovému klubu Ludanice vo
výške 13.000 € na bežné výdavky uvedené v žiadosti a 4.000 € na zakúpenie kosačky
so vsakom za podmienky, že pri výbere bude starosta obce a 1 poslanec a suma
neprekročí 4.000 €
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 1 (Zelenák), zdržali
sa – 0
b) Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo výške 1.300 €,
Poslanci nemali k dotácii žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 1.300 €.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
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c) Slovenský orol Ludanice vo výške 2.000 €,
Poslanci nemali k dotácii žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 2.000 €.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
d) Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludanice vo výške 10.000 €,
Matúš Dočkalik ,starosta obce - Tiež sa musím vyjadriť i k dotácii pre farnosť Ludanice,
pretože predstavuje isté pochybnosti. Bude to trošku dlhšie, preto Vás poprosím o pozornosť,
aby ste zachytili všetky skutočnosti. V septembri roku 2018 podal p. farár žiadosť o dotáciu
na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt v hodnote 7 000 €. Obecné zastupiteľstvo
schválilo 5 000 €, ktoré mali byť použité v aktuálnom roku 2019. V septembri 2019 sa p. farár
vyjadril, že nemá ako použiť týchto 5 000 €, i napriek tomu, že požadoval až 7 000 €. Preto
podal žiadosť o zmenu účelu dotácie, ktorú by chcel využiť na zakúpenie nového organu do
kostola. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci túto zmenu aj schválili.
Rovnako v septembri podal p. farár i žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 v hodnote
5 000 € na zakúpenie nového organu, ktorého cena by mala byť 100 000 €. O deväť dní
neskôr prišla nová žiadosť na sumu 10 000 € a celková cena organu v žiadosti bola vyčíslená
na 150 000 €. Celá situácia je komplikovaná, pretože na stole je právna otázka, či je vlastne
možné podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN obce Ludanice
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, poskytnúť dotáciu na tento účel.
V zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je jasne uvedené, že obec môže
poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na
podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných
účelov. Všeobecne prospešné služby, ktoré sa týkajú tejto oblasti sú napr. tvorba, rozvoj,
ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, čiže presne ten účel, na ktorý
boli poskytované dotácie uplynulé roky. Vo VZN máme tiež uvedené, že všeobecne
prospešnými účelmi sa rozumejú najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt. V
§ 4 ods. 3 nášho VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce je uvedené, na
aký účel je možné použiť dotáciu a veru neviem, do akej kategórie by sme mohli zaradiť tento
účel. Konzultoval som to s viacerými odborne spôsobilými osobami, ako najlepšie vyriešiť
túto situáciu. Hneď na začiatku celej tejto situácie nám dal odporučenie nezávislý audítor
obce Ing. Štefan Fabian, PhD., člen prezídia Slovenskej komory audítorov, ktorý nám
odporučil, že by bola aj taká cesta, že by sme my časť tovar uhradili ako obec a mali by sme
ho v našej evidencii. To znamená, že po montáži celého organu by bola obec spolumajiteľom.
Pán farár sa jasne vyhradil voči tejto možnosti, no nechápem prečo. Ak chce p. farár v kostole
nový organ, tak neviem prečo vidí problém v tom, že obec by vlastnila nejaký malý
percentuálny podiel a cieľ, ktorý by mal byť, že v kostole bude nový organ, bol by tým pádom
splnený a nemuseli by sme to ďalej riešiť. Riešenie tejto situácie formou dotácie považujem
za riziko. Veď ak nám nebola predložená žiadna zmluva, nemáme žiadnu istotu, že i napriek
poskytovaniu dotácií na tento účel, reálne aj bude niekedy nový organ v kostole. Právnik pán
Mgr. Ladislav Briestenský z Asociácie vzdelávania samosprávy – z regionálneho
vzdelávacieho centra samosprávy v Nitre nám jasne povedal, že na takýto účel nemôžeme
poskytnúť dotáciu. Spomínaný audítor p. Fabian nám ešte dnes poslal stanovisko, keďže na
túto záležitosť sa informoval aj na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky,
z ktorého vyplýva, že k žiadosti cirkvi na nákup organu nie je možné vyhovieť, nakoľko
takáto žiadosť nespĺňa náležitosti zákona 583/2004 Z. z. v platnom znení § 7 – 8. Tiež mu
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potvrdili, že Najvyšší kontrolný úrad kontroluje všetky dotácie poskytnuté subjektom mimo
verejnej správy.
Podľa vývoja celej situácie sa z môjho pohľadu vytvára dojem, že rozhodnutie, či bude
nový organ v kostole alebo nie, závisí iba na tom, či obec poskytne alebo neposkytne dotáciu
na tento účel. Ale tak by to asi nemalo byť. Farnosť musí byť jasne rozhodnutá, či
jednoznačne ide kupovať nový organ. Aby sa čo najviac vyjasnila celá situácia, stretol som sa
aj s diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom, s ktorým som diskutoval na túto tému.
Sám pán biskup bol prekvapený z tejto situácie, pretože on o ničom nevedel, nevydával
žiadne povolenie farnosti Ludanice na nákup nového organu a p. farár ho o žiadnom takomto
zámere neinformoval. Toto vyvolalo vo mne najväčšie pochybnosti o účelnosti použitia
finančných prostriedkov, lebo aj sám pán biskup bol z toho zarazený, že o ničom takom nevie
a odporučil mi, aby sme za takýchto okolností radšej žiadne finančné prostriedky
neposkytovali.
Preto ak je všetko čisté, v poriadku, transparentné a myslené s dobrým zámerom, nevidím
problém v tom, aby p. farár predložil dokumenty, ktoré budeme žiadať a tými sú zmluva
s dodávateľom, rozpočet, povolenie na nákup organu od biskupského úradu, finančné krytie
nákupu organu a čestné prehlásenie, koľko finančných prostriedkov bude celkovo požadovať
od obce na nákup nového organa a potom môžeme diskutovať o možnosti využitia asi
najlepšej možnosti, ako poskytnúť prostriedky z obce na nákup nového organa
prostredníctvom spoluúčasti. Toto vidím ako optimálnu cestu riešenia situácie, pretože určite
nikto z nás sa nechce zbytočne dostať do problémov, nebodaj aby obec na to v budúcnosti
nejako doplatila.
Ja si pozvem pána farára na rokovanie, aby som ho oboznámil s týmito zisteniami a dohodli
sa na ďalšom postupe. No považoval som za potrebné informovať o tom najskôr všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva, aby vedeli ako sa situácia vyvíja. Ja viem
a predpokladám, že vôľa poslancov je poskytnúť tieto finančné prostriedky na nový organ, len
je potrebné zohľadniť tieto skutočnosti. Očakávam, že teraz príde vlna kritiky na moju adresu,
možno aj na nedeľnej kázni, že iba starosta nechce dať peniaze farnosti a všetci ostatní áno.
Bol by som rád, aby sme si uvedomili, že narábame s verejnými prostriedkami a nebavíme sa
o jednotkách, desiatkach alebo stovkách eur. Musíme byť zodpovední a musíme rozhodovať
a pracovať iba v rámci zákonných možností. Tiež máme aj stanoviská právnika, audítora
a dokonca i biskupa, preto bol by som rád, aby sme rešpektovali i názory týchto osôb. Preto
vás prosím, aby sme sa postavili k celej situácii zodpovedne a profesionálne, bez zbytočných
emócii a čo najlepšie vyriešili túto situáciu konštruktívnou debatou.
Martin Zelenák - môžeme byť aj my poslanci potom pri tom rozhovore ?
Matúš Dočkalik, starosta obce – áno, môžete.
Ing. Vladimír Čaniga – prečo sme nezavolali pána farára, možno, že by sa k tomu
vyjadril.
Matúš Dočkalik, starosta obce – p. farár má dnes omšu a ešte má aj Mikuláša
nahláseného.
Ing. Vladimír Čaniga – je to dosť závažný bod si myslím, preberali sme to na komisii,
nebolo o tom ani slovo povedané.
Matúš Dočkalik, starosta obce – čakal som ešte na vyjadrenie, ktoré mi prišlo dnes,
postupne som sa dozvedal veci, z ktorých som bol zarazený, už aj minulé zastupiteľstvo
sme mu tam dávali s p. Barátom možnosti, aby to bol aj náš majetok a to bolo buď dáte
alebo nedáte, keď chcel na dotácie a obecné zastupiteľstvo s tým nesúhlasilo, odsúhlasili
ste mu len na duchovné a kultúrne aktivity, keby vyhorel kostol, že je tam treba niečo
opraviť alebo vymaľovať, keby bol kostol v havarijnom stave, tak je to niečo iné, ale toto
ide obstarávať nový majetok do kostola a nie je to malá suma.
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Mgr. Martina Budajová - na poslednom zastupiteľstve sa to doriešilo, aj p. Barát ako
kontrolór povedal, že sa to tak dá.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – ja potvrdzujem to, čo som povedal na
poslednom zastupiteľstve, že sa to dá, tiež som sa pýtal na školení kontrolórov, či je to
možné poskytnúť na nejaké nové zariadenie, nový orgán a dostal som odpoveď, že áno,
môže poskytnúť obec, ale ten, kto mi tú informáciu dal, nerozoberal ďalšie okolnosti,
ktoré súvisia s tým, či ten, kto orgán bude zhotovovať má alebo nemá povolenie
biskupského úradu a túto informáciu ja tiež počujem prvýkrát, ja som vychádzal z toho, že
to povolenie tu je, som členom farskej rady a na farskej rade nebola povedaná žiadna
obava, že by to povolenie nemalo byť, toto je pre mňa nová informácia, že by p. biskup
povolenie nedal a pokiaľ je to tak, tak je to vážny problém.
Matúš Dočkalik, starosta obce – prispieť môže, ale tak, že to bude naše spoluvlastníctvo,
napr. dáme mu teraz 10 000€ a bude z toho 5 píšťal, tak 5 píšťal bude našich.
Ing. Ernest Barát – inak toto som navrhol na poslednom zastupiteľstve, kde bol prítomný
aj pán farár, presne toto som tlmočil, že náš pán audítor dal takéto odporučenie, náš
audítor je podpredseda komory audítorov a on toto považoval za to najsprávnejšie
riešenie, kde by bol aj dodržaný zákon o účtovníctve, kto trochu rozumie účtovníctvu, vie,
že aj keď bude mať obec majetkový spolupodiel na tom orgáne, je to povinnosť odpisovať
niekoľko rokov a po odpísaní do nákladov obce, tak potom sa ten majetok stáva majetkom
tam, kde vznikol, teda v kostole, čiže tam by nebol žiadny problém, že by obec bola
spolumajiteľom nejaké obdobie, nejakých pár rokov, kým to odpíše, s tým by nemal mať
farár problém, prečo povedal nie, nechápem ani ja.
Matúš Dočkalik, starosta obce– nikto nič od neho svetoborného nechce.
Ing. Vladimír Čaniga – tak tu mal byť keď, riešime takúto závažnú vec
Matúš Dočkalik, starosta obce – vedel, že je zastupiteľstvo.
Ing. Vladimír Čaniga – tak vedeli sme, že je omša, tak sme mohli dať zastupiteľstvo
o 19:30, neviem sa k tomuto vyjadriť, keď nemáme od neho stanovisko.
občan – do budúcna by sa o tom malo jednať s p. farárom, páni poslanci nech sa o tom
jedná verejne, celá farnosť, nie je to len záležitosť p. farára, p. starostu a poslancov, som
tu prvýkrát a dúfam, že nie naposledy, lebo určité prejavy poslancov sú tendenčné, keď
som poslanec, buď mám názor alebo ho nemám a nebudem sa zdržiavať a bol by som rád,
keby to bolo farské rozhodnutie a nie obecné a ešte kedysi dávno, keď vznikol ten názor,
že nový organ sa bude robiť, tak p. Barát si to možno pamätá, ako sa k tomu tam určití
ľudia postavili na čele s dôstojným pánom.
občan – ja by som sa spýtal poslanca p. Mosnára, či ten starý organ je kultúrna pamiatka.
MgA. Marek Mosnár – nie.
občan – ak poznáte zákon o obecnom zriadení, tam sa píše, že obec môže prispievať na
kultúrne pamiatky obce, viem, že tu bola taká tendencia pred 4 - 5 rokmi, že sa bude
rekonštruovať tento starý organ v rámci toho, že sa to spraví ako kultúrna pamiatka.
MgA. Marek Mosnár – o rekonštrukcii nebola reč.
občan – vtedy to bolo vyčíslených na nejakých 180 000€, že sa starý organ zrekonštruuje,
tým pádom to bude zaradené ako kultúrna pamiatka, na čo obec môže prispievať,
spoluúčasťou dostane zo štátu nejaké granty, čiže obec do toho môže ísť, pretože je to na
území obce.
Matúš Dočkalik, starosta obce – p. Bilik vie, veď bol v zastupiteľstve ešte za bývalej
starostky.
MgA. Marek Mosnár – neviem, odkiaľ máte informácie, že sa niekedy bude tento organ
považovať za kultúrnu pamiatku, keď nikdy čo som hovoril vždy, že tento nástroj nie je
kultúrna pamiatka, to sa nikdy nehovorilo, ja už 10 rokov hrám a nikdy sa nehovorilo, že
sa to bude opravovať alebo rekonštruovať, pretože to by bol nezmysel, vždy keď bol
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názor, že sa bude niečo robiť, tak to bolo v tom, že sa bude stavať nový nástroj, aj keby sa
to ide opravovať, tak to nie je kultúrna pamiatka, takže by do toho nemohli ísť peniaze ani
z nórskych fondov, ani z európskej únie.
občan – ale to sa dá všetko spraviť, aby to tak bolo.
Matúš Dočkalik, starosta obce – neviem, či viete, v koľkých kostoloch sa v roku 2019
kupoval alebo opravoval organ? V Topoľčanoch rekonštruovali a v Solčanoch kupovali
nový organ, tam sa tie sumy pohybovali okolo 70 000€, tam obec ani mesto neprispelo ani
centom, pretože ani nežiadali peniaze. Ja tu dávam taký návrh, že keď chce prispieť,
prispejme, ale tak ako to žiada alebo navrhuje audítor. To nie je o tom, že ja nechcem, ale
nech je to legálnou cestou.
MgA. Marek Mosnár – ja by som len povedal toľko, nemusíme ísť ďaleko,
v Topoľčanoch na Mravenisku kúpilo nový organ mesto Topoľčany, pred 15 rokmi.
Matúš Dočkalik, starosta obce – Marek, ale tam boli úplne iné pravidlá.
občan – kto je majiteľom toho organu?
MgA. Marek Mosnár – cirkev, lebo mesto to dalo ako dar.
občan – mám taký návrh p. Mosnár, keby ste sa porozprávali s p. farárom, veď máme
všelijaké granty, treba to využiť, lebo 150 000€ je teda riadne veľa, ja nehovorím, že nie
je potrebná kvalitná hudba, sú aj také možnosti, len treba za tým ísť, písať, vybavovať.
Tak by som navrhovala, aby sa náš p. farár zobudil zo sladkého sna.
Matúš Dočkalik, starosta obce – preto ja žiadam, aby tam dal ďalšie finančné krytie.
Silvester Bilik – ja navrhujem, aby si ty urobil ďalšiu zmluvu s tým dodávateľom, ktorý
bude robiť organ, napr. na cca 5 píšťal a potom ich darujeme farnosti.
občan – ja si to neviem celkom predstaviť, za 5 rokov sa pokazí 5 píšťal a akurát tie, ktoré
sú naše a obec ich bude musieť stále opravovať, takže toto by nebolo asi najlepšie
riešenie, samozrejme, nie som proti tomu, aby sa tie peniaze nenašli, ale aby sa našiel
spôsob, napr. dofinancovať organ, prispieť naň, nech to nejde cez VZN, pretože to VZN
nie je na to stavané.
Matúš Dočkalik, starosta obce – lenže mňa p. farár nepotrebuje a nemieni so mnou
spolupracovať. To boli jeho slová, ktoré povedal na farskej rade.
občan – bol tu p. farár, keď Matúša zvolili za starostu? Nebol, prečo tu nebol? To, čo
Matúš pre neho urobil za tie roky zadarmo a z dobrého srdca ako dobrý človek, čo aj je.
Jeho vystupovanie na obecnom zastupiteľstve, ktoré bolo, prišiel neskoro, nepozdravil,
vystupovanie arogantného štýlu, chcel, aby bolo po jeho.
Mgr. Martina Budajová – a teraz riešime pána farára alebo riešime dotáciu?
občan – ja len hovorím, že by mal vystupovať korektnejšie.
Mgr. Martina Budajová – tak sa o ňom bavme, keď tu je, nebudeme sa tu rozprávať
o niekom, kto tu nie je, riešime dotáciu a neriešime osobnosť pána farára.
občan – organ bude stáť 150 tisíc, dúfam, že to nie je tak, aby ich dala len obec. Tie
peniaze najskôr treba dať dohromady a potom môže byť organ.
občan– to je jediný organ, jediný výrobca, ktorý vyrába za 150 tisíc? Nech sa kúpi organ
za 120 tisíc a nepotrebujeme riešiť žiadnu dotáciu 10 tisíc – cirkev ich má.
Matúš Dočkalik, starosta obce – ako som povedal, sú tu dve žiadosti, najskôr bola
žiadosť 5 000€ a bolo napísané že bude stáť 100 tisíc a potom prišla druhá, kde žiadal
10 000€ a napísané bolo, že organ bude stáť 150 tisíc.
občan – to ti p. farár povedal do očí, že nechce s tebou komunikovať?
Matúš Dočkalik, starosta obce – počul som to od štyroch osôb, ktoré boli na tej farskej
rade, pán farár komunikuje formou sms, ako prišla aj minulý týždeň, kde bolo napísané,
že poprosí poslať peniaze na účet a takto sa to nerobí, nerobil to tak 8 rokov, tak to nebude
robiť ani teraz, všetko to musí byť oficiálnou formou.
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MgA. Marek Mosnár – Matúš, on mi povedal, že ti volal a ty si mu napísal správu, aby ti
napísal, čo chce, tak ti napísal, čo chcel.
občan – nechcem, aby sme sa tu rozhádali kvôli tejto veci a pre osobnosť p. farára, vážme
si ho, ale rozdelí nás voľba riaditeľa, rozdelí nás p. farár.
Starosta obce vyhlásil prestávku 5 minút
Matúš Dočkalik, starosta obce - dohoda je nasledovná, poslanci to schvália a ja mám
právo nepodpisovať, čiže ja to nepodpíšem, pretože je to protizákonné a v rozpore so
všetkým, potom bude prizvaný p. farár, s ním sa porozprávame a potom bude ďalšie
mimoriadne zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 10.000 €.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
e) Poľovnícke združenie PONITRAN Ludanice vo výške 1.500 €,
Monika Gígelová – tam keď budú mať to 70. výročie, to im bude stačiť?
Matúš Dočkalik, starosta obce – dnes bol za mnou aj p. Rybanský, či by sa s tým
nedalo ešte niečo spraviť, máme tu aj zástupcov poľovníkov, poľovníci dostali 1 300 eur,
ale keďže budú mať dve akcie budúci rok, tak žiadali 2 000 eur tým, že na stavanie mája
by uvarili dva kotly gulášu grátis.
Martin Zelenák – 1800 € by som dal.
Ing. Marek Miko – to už tých 200€ nerozhoduje, dajme 2000€.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 2.000 €.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
f) Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves vo výške 500 €.
Poslanci nemali k dotácii žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 500 €.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
g) ZÁDVOR vo výške 1.500 €,
Poslanci nemali k dotácii žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 1.500 €.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
h) Základná organizácia Jednoty dôchodcov Ludanice 1.500 €,
Poslanci nemali k dotácii žiadne pripomienky.
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Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 1.500 €.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 7 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, 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 2020,
príloha č. 8
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Ing. Boţena Vargová – návrh rozpočtu predložil pán riaditeľ školy, keď ho predkladal ,nebol
schválený štátny rozpočet a nevedelo sa, koľko nám bude pridelené do podielových daní na
rok 2020 na originálne kompetencie.
Rozpočet je delený na originálne kompetencie (ďalej len OK), čiže materská škola, školský
klub detí a školská jedáleň, tam sú výdavky 316 000 € a prenesené kompetencie – základná
škola, kde sú celkové výdavky navrhnuté 552 000 €. K tým prenesených kompetenciám- to je
ešte len návrh, štát to zverejňuje tak pred koncom roka a originálne kompetencie – štátny
rozpočet bol schválený a dneska poobede zverejnili aj prídely podielových daní pre jednotlivé
obce, na tento rok sme mali prídel 630 000€ a na budúci rok je to 653 000€. Tak isto sa už dá
aj orientačne aj presne prepočítať, či ten rozpočet na OK, čo navrhol pán riaditeľ, či je
v mantineloch toho, čo dostaneme pridelené.
Na rok 2020 požaduje škola na OK 241 000 €, čo je o 50 000 € viac ako tento rok a tých
241 000 je ešte v rámci toho mantinelu, čo nám pridelili, ale veľmi natesno, čiže ďalšie
zvyšovanie bude len na posúdení poslancov obecného zastupiteľstva. Takže na budúci rok je
vlastne navýšenie z toho dôvodu – najväčšiu položku rozpočtu tvoria mzdy a odvody a od
1.1. sa majú navyšovať tieto mzdy a tým aj odvody o 10% a do školy boli schválené ešte aj
ďalšie príplatky – nové príplatky učiteľom, takže keď p. riaditeľ predkladal rozpočet na
obecný úrad, skontrolovali sme hlavne energie, potom to navýšenie miezd a odvodov
a ostatné položky vlastne len lícovali tento rok. Potom z rozpočtu sa tvorí všeobecne záväzné
nariadenie – to je všeobecne záväzné nariadenie, koľko peňazí z podielových daní dá obec
formou dotácie do školy, ale len na OK, lebo základnú školu – prenesené kompetencie financuje štát priamo, čiže keď si vezmeme sumu na OK vo VZN, tá je tá istá, ako je aj súčet
rozpočtu, čiže 241 532 €.
Mgr. Vladimír Káčer – ja by som chcel len doplniť, že tento rok ukončujeme financovanie
vyrovnaným rozpočtom, podal som len žiadosť na presun v rámci finančných položiek a mali
by sme vyjsť s financiami presne, to znamená, že to nebude potrebné nejako inak financovať.
Ja by som chcel len povedať to, že ministerstvo školstva navýšenie miezd plánovalo už
dlhodobo a škola to nedokáže ovplyvniť nijako, proste je to dané zákonom, tam to navýšenie
miezd malo byť, snažili sme sa udržať všetky položky tak, aby nedošlo k zbytočnému
navyšovaniu položiek. Problémom môže nastať to, čo je avizované, že má prísť k zvyšovaniu
energií, čo zase my nevieme ovplyvniť. Všetko sa deje na poslednú chvíľu tak, ako p.
Vargová povedala aj nám, my stále nevieme, s akými financiami budeme budúci rok
hospodáriť, keďže ministerstvo to zverejní neskôr.
Snažíme sa to tak udržať, aby sme nečerpali zbytočné peniaze navyše.
Matúš Dočkalik, starosta obce – dal slovo poslancom.
Mgr. Vladimír Káčer – je tam ešte jedna položka do kuchyne, prejednával som to s pánom
starostom, zhorela nám stolička – je to varné zariadenie na polievky, tak to je jediné také, čo
žiadame na dokúpenie, lebo bez toho tá jedáleň nemôže fungovať.
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Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019, 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 2020.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 8 - Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou v Ludaniciach na roky
2020, 2021, 2022, príloha č. 9
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Ing. Boţena Vargová – vlastne ja som to spomenula všetko naraz, ten rozpočet som prepojila
na VZN, že vlastne suma vo VZN, tých 241 532 € vychádza z toho rozpočtu na originálne
kompetencie, len je to rozdelené tak, ako si zákon žiada na jedného žiaka, vždy to musí byť
v tých jednotlivých kategóriách.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Základnej školy s materskou školou v Ludaniciach
na roky 2020, 2021, 2022.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 9 - Zverenie majetku obce Ludanice nadobudnutého realizáciou projektu
„Zateplenie telocvične ZŠ Ludanice“ do správy ZŠ s MŠ Ludanice, príloha č.10
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval poslancov OZ o akte zverenia majetku obce
Ludanice nadobudnutého realizáciou projektu „Zateplenie telocvične ZŠ Ludanice“ do správy
ZŠ s MŠ Ludanice.
Mgr. Vladimír Káčer –ja by som chcel veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi a celému
obecnému zastupiteľstvu, že to bolo ozaj potrebné a tým sa uzatvorilo aj opláštenie všetkých
budov v areáli školy a vznikla aj vizuálne, aj opticky veľmi dobrý dojem a predpokladáme aj
určitú úsporu energie, tak isto aj okná, ktoré sme vymysleli s tými prieduchmi, plnia svoj účel,
telocvičňa zvnútra neplesnivie, takže pomohlo aj toto riešenie, takže ešte raz veľká vďaka.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zverenie majetku obce Ludanice nadobudnutého realizáciou
projektu „Zateplenie telocvične ZŠ Ludanice“ do správy ZŠ s MŠ Ludanice.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 10 - Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2020 na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného času
v cudzích obciach, príloha č. 11
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Ing. Boţena Vargová – každoročne obec prispieva deťom s trvalým pobytom v Ludaniciach
alebo Mýtnej Novej Vsi na záujmové aktivity v iných obciach. Tento rok obec obdržala tri
žiadosti, pri čom príspevok na jedno dieťa je vo výške 80 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2020 na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného
času v cudzích obciach.
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Hlasovanie za uznesenie: za –8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 11 - Správa Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40,
Ludanice o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok
2018/2019 a správa za materskú školu, príloha č. 12
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Mgr. Vladimír Káčer – ja som správu predniesol na rade školy, bola prečítaná celá, mali ste
ju k dispozícii aj vy, zhodnotil by som školský rok ako úspešný, škola dosiahla veľmi dobré
výsledky v rámci športových súťaží, skončili sme v rámci celého okresu na 4. mieste, vo
vedomostných súťažiach, čo ma ešte viac teší, sme skončili na 3. mieste, takže 3.
najúspešnejšia škola v okrese, samozrejme, že to záleží aj od stavu alebo teda od žiakov, ktorí
danú školu navštevujú, takže tí sú tam prvoradí, v obci máte šikovné deti, vidieť, že sa im
rodičia venujú a dúfam, že takto dobre budeme aj naďalej reprezentovať školu a, samozrejme,
obec tak isto.
občan – ja by som sa chcel spýtať pána starostu, či má túto správu alebo zápisnicu z rady
školy na obecnom úrade.
Matúš Dočkalik, starosta obce – zápisnicu z poslednej rady školy mi ešte predsedníčka
nedoručila.
občan – ešte by som sa chcel spýtať predsedu finančnej komisie, či máte zápisnicu z rady
školy po schválení rozpočtu na budúci rok, takže niekto si tu neplní povinnosti. Nie je tu
zápisnica, kde bola spomenutá jedna dôležitá veta, mne je jedno, čo si robí pán riaditeľ, mňa
zaujíma jedna vec – že každý rozpočet bude zverejnený na stránke školy a nie je – tam to bolo
zapísané v tej zápisnici, aby občania alebo tí rodičia vedeli, čo sa na škole robí, dodnes to nie
je, nie je zápisnica, že to rada školy schválila. Sú tu viacerí členovia rady školy, ste
informovaní o tom, ako sa hospodári na škole? Čo sa tam robí, keď som si pozrel rozpočet na
budúci rok, riaditeľ má reprezentačné 1 000 €.Tu má ďalšie ostatné výdavky nejaké, tí rodičia
to vedia? Tí rodičia si to pozrú na internete, že rozpočet je tam zverejnený, ako bol tento bod
splnený.
Martin Zelenák – môžem sa opýtať pán Čerňan? Futbalisti majú takéto niečo?
občan- áno majú.
Martin Zelenák - takže si to môžeme aj my pozrieť, áno? nie je problém?
občan – kedykoľvek.
Martin Zelenák – u koho si to môžeme vyžiadať?
občan – u pokladníka.
Martin Zelenák – stále sa navážame do toho riaditeľa, čo vám také spravil?
občan – on sa nenaváža, slušne sa opýtal.
občan – ja sa nenavážam do riaditeľa, ja sa iba pýtam, či to prešlo tou radou.
Martin Zelenák – ale pýtaš sa ho, že tam má odmenu 1000 €, teba sa pýta niekto, koľko máš
odmenu v robote?
občan – ja sa nepýtam na odmenu.
Matúš Dočkalik, starosta obce – nejdem nikomu chytať stránku, ale nesmieš porovnávať
jeho funkciu a funkciu riaditeľa.
Martin Zelenák – keď tomu nerozumiem, radšej sa opýtam, ako mám povedať nejakú
hlúposť
občan – ja by som k tej správe, čo tu pán riaditeľ predložil, asi toľko, že som si ju prečítal,
v skutočnosti tých aktivít je tam na tri školy, klobúk dolu a čo som si všimol, teda čo sa týka
žiakov posledného ročníka, ktorí boli na prípravy na stredné školy, tak
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v skutočnosti z tých 27 alebo 28 žiakov každý jeden bol prijatý tam, kde sa hlásil. Dáva to
zábezpeku, že je to dobrý smer, že ten pedagogický zbor je dobrý, že aj rodičia musia to svoje
spĺňať, čiže po tejto stránke sa nebudem vyjadrovať ako p. Čerňan, on je v rade školy, on do
toho viac vidí, ale čo sa týka pedagogickej práce, ja som bol za môjho pôsobenia spokojný
s výsledkami, ktoré sa dosahovali v škole a teda vidím, že škola napreduje ďalej a prajem
celému pedagogickému zboru nech sa mu darí.
Mgr. Martina Budajová – ja len na margo toho, predsedníčku rady školy máme
dlhodobejšie práceneschopnú.
Silvester Bilik – Vladimír, tak isto si v rade školy, tak neviem, prečo to tam nie je, prečo ste
to neavizovali, keď predsedníčka je PN.
občan – ak môžem doplniť jednu vec, to bolo pred pol rokom, nejde o nič, ide o princíp, že tí
rodičia musia vedieť, kde idú peniaze, v rade školy sú aj zástupcovia rodičov, ide o to, že
zápisnica mala byť a nie je, potom načo to je, porušuje sa tu zákon.
Ide len o princíp, aby na tom internete to bolo a každý si to mohol pozrieť, napríklad sú tam
uvedene iné práce 3000 €. Aké iné práce? Študovali ste ten rozpočet vôbec? Študoval niekto
z poslancov rozpočet?
Mgr. Martina Budajová- áno p. Čerňan, všetci sme ho študovali a všetci poznáme
predsedníčku rady školy, svoju prácu si robí na 200% a verím, že keď sa dá zdravotne do
poriadku, tak si splní svoje povinnosti.
občan – tá správa sa schválila pred pol rokom, tak kde je tá zápisnica? Ja som si myslel, že to
tu dneska bude.
Silvester Bilik – a bol si niekedy za riaditeľom?
občan – načo ja mám za kým chodiť? Ja som si myslel, že to tu dneska bude.
občan – ja si dovolím len k tomu povedať, všade hovoríme o transparentnosti, takže by som
tak navrhla ako kvázi občan, že by sme do uznesenia dali, že zaväzujeme školskú radu, aby si
túto vec plnila, lebo aj nás to naozaj zaujíma a to nie som ovplyvnená p. Čerňanom, mám svoj
rozum, aby nebola školská rada anonymná, lebo sa od apríla takto dohadujeme a rozdelilo to
kvázi celú obec, takže aby sme sa tu neurážali a nedehonestovali svoje zamestnania.
Matúš Dočkalik, starosta obce – ja tiež trvám na tom, aby to bolo zapísané v zápisnici
a poprosím p. riaditeľa, aby to potom tlmočil aj p. Šipekovej, že keď sa vráti, musí doručiť
zápisnicu a do budúcna, aby dodržiavala to, čo má byť.
občan – ja by som sa chcela spýtať p. Čerňana, vy keď ste zistili, že tá zápisnica nie je
doručená, kedy ste to zistili?
občan – teraz, tu
občan – teraz, tu? A máte to v ruke.
občan – čo mám v ruke? Ja tu mám rozpočty, zákon o obecnom zriadení, rozpočet školy.
občan – vy keď ste zistili, že zápisnica nie je doručená na obecný úrad, prečo ste nešli za pani
Šipekovou alebo za pánom riaditeľom? Mali ste ísť do školy.
občan– a za kým? To nie je moja povinnosť, kto si má plniť svoje povinnosti?
občan – má si plniť svoje povinnosti a keď je niekto chorý, má tam byť niekto iný, kto si tú
povinnosť splní, teraz budeme pol roka čakať.
Ing. Vladimír Čaniga – rozpočet je verejne na stránke a každý si ho môže pozrieť.
občan – bol si na rade školy? Videl si ten rozpočet, že by bol na internete?
Ing. Vladimír Čaniga – na stránke obce je.
občan – ja sa pýtam, či je na stránke školy.
Ing. Vladimír Čaniga - odsúhlasovali sme, že tam budú výsledky aktivít školy.
Matúš Dočkalik, starosta obce – hovorilo sa, že na stránke školy budú zverejnené tieto
správy a návrh rozpočtu školy a potom už aj schválený rozpočet, ale tam sa povedalo, že
správa školy.
občan – povedalo sa, že aj rozpočet.
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Ing. Vladimír Čaniga- nepovedalo, tam sa povedalo, že iba správa.
Matúš Dočkalik, starosta obce - ja by som to navrhoval tak, aby to aj na rade školy bolo, tak
ako je to aj na zastupiteľstvách, aby potom nedochádzalo k takýmto veciam, hneď po
zasadnutí budú aj uznesenia z rady školy a potom do 15 dní bude vyhotovená zápisnica, ja
ako starosta obce, ako najvyšší štatutárny orgán v obci toto nariaďujem.
Ing. Vladimír Čaniga – môžeš zasahovať do rady školy? Kto zriaďuje radu školy?
Matúš Dočkalik, starosta obce – zriaďovateľ, nezasahujem do ich činnosti, ale trvám na tom
Obecné zastupiteľstvo schválilo správu Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova
415/40, Ludanice o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský
rok 2018/2019 a správa za materskú školu.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
Obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh starostu obce, aby uznesenia z rokovania rady školy
boli podpísané ihneď po skončení rokovania a vyhotovenie zápisnice prebehlo do 15 dní od
jej konania.
Hlasovanie za uznesenie: za – 2 (Gígelová, Krajčovič), proti – 1 (Zelenák), zdržali sa – 5
(Budajová, Čaniga, Miko, Bilik, Mosnár)
K bodu 12 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 13
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Ing. Boţena Vargová – do poplatku za komunálny odpad teraz idú náklady na zmesový
komunálny odpad a náklady na biologicky rozložiteľný odpad. Dostali sme navýšenie cien
z Ponitrianskeho združenia obcí (ďalej len PZO), je tam rapídne navýšenie, napríklad na
zmesový komunálny odpad bolo uloženie tony odpadu 37,90 € a teraz je 49,40 €, u biologicky
rozložiteľného odpadu to išlo z 18 € na 24 € za tonu.
Na jedného poplatníka, jednu fyzickú osobu, to vyšlo 25,50 €. Finančná komisia odporučila
na komisii schváliť poplatok vo výške 25 € na jedného poplatníka. Stavebný odpad tu nie je
zarátaný, bol by v tom prípade, keby sa neváži. Od nového roka sa má stavebný odpad vážiť
a v akých cenách to budú brať od nás, v takej cene aj my budeme vyberať poplatok od
občanov, 23 € za tonu drobného stavebného odpadu od fyzických osôb.
Matúš Dočkalik, starosta obce – väčšina obcí prechádza od nového roku na váženie
stavebného odpadu, pretože niektorí ľudia by vyviezli na zberný dvor aj celý dom.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 13 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania za území obce Ludanice, príloha
č. 14
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
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Matúš Dočkalik, starosta obce – informoval poslancov OZ, že staré VZN bolo ešte
v slovenských korunách, čiže došlo k zmene sadzieb, ktoré sú v eurách a taktiež došlo
k zmene sadzieb jednotlivých spaľovaných komodít.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania za území obce Ludanice.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 14 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020, príloha č.
15
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – v krátkosti informoval a referoval poslancom
OZ svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 a toto stanovisko bude prílohou tejto
zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 1 (Zelenák)
K bodu 15 - Návrh rozpočtu obce Ludanice na rok 2020, 2021, 2022, príloha č. 16
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Eva Ivanová – čo sa týka navýšenia pre poľovnícke združenia o tých 500 €, dovolila by som
si navrhnúť, že v rámci tej kapitoly rekreačné služby, aby sa znížilo v položke údržba ihrísk
na 500 €, aby sa to vyrovnalo. Čo sa týka kapitálového rozpočtu, to dosť podrobne p. Barát
popísal, ja si len dovolím pripomenúť, že už som tam zakomponovala tú zmenu, čo bola
navrhnutá aj na rade - zníženie pri rekonštrukcii kabín OFK, kde bola celková suma
kapitálového rozpočtu 177 700€ a teraz to je po úprave 174 100€. Celkový schodok
finančného hospodárenia je -168 046€, kdežto pred tým to bolo 171 646 €. Celkové príjmy sú
1 574 472 € a výdavky 1 549 624 €, celkový prebytok je 24 848 €.
Martin Zelenák – tie výdavky verejnej správy – ostatný materiál - tam mali navýšenie
o 5000 €.
Matúš Dočkalik, starosta obce - to sú informačné tabule a označenia ulíc.
Eva Ivanová – toto navýšenie je preto, lebo už raz boli plánované informačné tabule, ale sa to
nezrealizovalo.
Matúš Dočkalik, starosta obce – načo sa bude dať žiadať dotácia, o to sa budem snažiť.
Potrebujeme to mať v rozpočte, lebo všade, kde prídem so žiadosťou, sa pýtajú, či to máme
v rozpočte. S dotáciami je to teraz trochu ťažšie, idú aj voľby a momentálne končí to obdobie,
kedy sa dali čerpať dotácie.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce - každý rok sa dáva taká vyššia čiastka
kapitálového rozpočtu z toho dôvodu, že keď sa schvaľuje rozpočet, tak sa schváli nejaký
schodok kapitálového rozpočtu a celkový prebytok hospodárenia. Keby sa náhodou stane, že
po 1. septembri potrebujeme kapitálové výdavky, tak už je neskoro kapitálové výdavky
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dorozpočtovávať, pretože zákon o rozpočtových pravidlách hovorí, že po 31. auguste už obec
nesmie zvyšovať schodok rozpočtu – čiže nemôže míňať viacej, ako si narozpočtovala.
Silvester Bilik- ja by som sa chcel spýtať na tých 191 tisíc, čo boli z roku 2018, kde sú
zakomponované?
Eva Ivanová – to je vlastne ten kapitálový rozpočet.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – to je v rezervnom fonde.
občan – ja by som sa chcel len vyjadriť, že tie chodníky, čo sú naplánované, aby sa to
konečne aj spravilo, hlavne chodníky vedľa hlavnej cesty v Mýtnej Novej Vsi.
Matúš Dočkalik, starosta obce – mne o to ide, aby sa to spravilo, ale skoro pol roka trvalo,
kým sa spravila projektová dokumentácia, teraz musím pýtať všetky možné povolenia,
pretože je to vedľa štátnej cesty I/64, začali sme to, ale zastavilo sa to na polícii, pretože od
1.11. sa začala zimná údržba. Keď budeme mať všetky povolenia, môžeme začať robiť.
Silvester Bilik – k tým chodníkom ešte, keď sa bude robiť projektová dokumentácia dať to aj
občanom, aby každý povedal, kde kto chce vjazd.
Matúš Dočkalik, starosta obce – p. Bilik navrhli ste toto, keď robilo bývalé vedenie
chodníky na Ulici 9. mája, Štúrovej a podobne?
Silvester Bilik – áno, navrhoval som to.
Matúš Dočkalik, starosta obce – nerobili sa nikde vjazdy, iba na Ulici kpt. Nálepku.
občan – chodníky sú dôležité, ale mladí ľudia nemajú kde bývať a chceme bytovky
a nechceme vypúšťať žumpu pod mrkvu, tak chceme kanalizáciu. Verím tomuto
zastupiteľstvu, že sa v tomto smere pohneme ďalej.
Silvester Bilik – preto som sa pýtal na tých 190 tisíc, pretože by som ich chcel použiť na
projektovú dokumentáciu na kanalizáciu.
Matúš Dočkalik, starosta obce – p. Bilik, 8 rokov sa s kanalizáciou nič nerobilo, stále sa
vyhováralo, že sa komunikuje zo západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (ďalej len
ZSVS). Ja komunikujem, len nechcem predbiehať, pokiaľ to nebude aktuálne. Ja som prišiel
prvýkrát do Topoľčian, kde by pomaly povedali, aby sme sa na to vykašľali, išiel som na to
najhlavnejšie miesto, keď nás potlačia určité osoby, ako napr. p. primátorka, ktorá zastupuje
okres Topoľčany. Prišiel som, nevyhodili ma, pracujem. Dlhé roky sa nič nerobilo, chodím
tam žobrať každý mesiac. Teraz vláda prisľúbila, že budú dávať peniaze na kanalizácie, teraz
je vyhlásená aj výzva, lenže tie peniaze dostanú pripravení. Kanalizácie nie je projekt, ktorý
sa dokáže zvládnuť za 4 roky, budeme radi, keď za dva roky spravíme aspoň projektovú
dokumentáciu. Momentálne je v predstavenstve ZSVS p. primátorka Topoľčian p. Gieciová,
ktorá to tam dokáže potlačiť.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Ludanice na rok 2020 bez programovej
štruktúry podľa prílohy, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 574 472 € a výdavky
rozpočtu sú vo výške 1 549 624 € a zároveň zobralo na vedomie rozpočet obce na roky 2021
– 2022 bez programovej štruktúry podľa prílohy.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 16 - Návrh na piatu úpravu rozpočtu obce Ludanice k 06. 12. 2019, príloha č. 17
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Eva Ivanová – informovala a referovala poslancom OZ o jednotlivých položkách rozpočtu,
ktoré prešli úpravou.
Ing. Boţena Vargová – súčasťou tejto úpravy je aj požiadavka zo školy, pôvodne ste im
schválili na OK 180 036 €, 13. 9. bola schválená úprava v obecnom zastupiteľstve 191 416 €,
to bola tá prvá úprava. V tejto druhej úprava škola nežiada žiadne navýšenie finančných

16

prostriedkov, len pán riaditeľ dnes poslal žiadosť medzi jednotlivými položkami urobiť
úpravy. Takže dnes ste to dostali mailom.
Martin Zelenák – schody na KD, to bola posledná suma tých 16 500 €? A zahŕňajú sa do
toho aj zadné schody?
Matúš Dočkalik, starosta obce – nie, zadné schody sa budú robiť až v budúcom roku.
Martin Zelenák – je to zarátané do tej sumy 16 500 € alebo sa to bude navyšovať?
Matúš Dočkalik, starosta obce – zadné schody sú v rozpočte v položke oprava.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019 v zmysle
ustanovenia §14 ods. 2, písm. b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z.z. podľa prílohy:
5. úprava rozpočtu obce Ludanice k 06. 12. 2019 , kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške
1 569 937 € a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 376 768 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo 2. úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Ludanice bez navýšenia dotácie
z rozpočtu obce Ludanice na rok 2019 na originálne kompetencie (presun medzi položkami
rozpočtu).
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 17 – Návrh na schválenie pouţitia rezervného fondu v roku 2019, príloha č. 18
Materiál poslanci dostali v elektronickej forme.
Eva Ivanová – ako som hovorila, to finančné hospodárenie vychádza - 16 900 €
a v kapitálovom rozpočte sú zohľadnené sumy, ktoré ešte neboli vyplatené. Predkladám
obecnému zastupiteľstvu tento návrh na schválenie použitie rezervného fondu v celkovej
výške 16 900 € a to konkrétne na kapitálové výdavky – spolufinancovanie elektrického
úžitkového vozidla Cenntro Metro s výklopnou nadstavbou vo výške 7 000 € a vybudovanie
mostovej váhy na zbernom dvore vo výške 9 900 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu v celkovej výške 16 900 € na tieto
kapitálové výdavky v obci Ludanice:
Použitie rezervného fondu vo výške 7 000€ na spolufinancovanie elektrického úžitkového
vozidla Cenntro Metro s výklopnou nadstavbou a použitie rezervného fondu vo výške 9 900€
na vybudovanie mostovej váhy na zberný dvor Ludanice.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 18 – Rôzne
a) Ţiadosť o odkúpenie obecných pozemkov
Matúš Dočkalik, starosta obce – prečítal žiadosť firmy TOP Grafit, s.r.o. o odkúpenie
obecných pozemkov.
Dušan Hajro – volám sa Dušan Hajro, som jeden zo 4 držiteľov streleckej licencie firmy
TOP Grafit, s. r. o, ďalej som predseda streleckého klubu Ares. Firma TOP grafit pôsobí na
trhu 21 rokov, klub Ares pôsobí 10 rokov. My chceme od obce odkúpiť pozemok, investičné
zámery firmy som presmeroval na obec Ludanice. Nejdeme odkupovať žiadne role, ani nič
podobné, my chceme od vás odkúpiť to, čo obec vôbec nevyužíva, máme pripravenú aj
fotodokumentáciu, kde sú aj katastrálne mapy, jedná sa o svahy kde by išlo oplotenie, my tam
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nikomu nebudeme brániť v užívaní tej poľnohospodárskej pôdy. Ďalej sa to presunie až za
strelisko, kde TOP grafit vlastní asi 60 metrov a ďalej chceme odkúpiť časť ďalších 60
metrov smerom na Horné Obdokovce. Chceme to tam uzavrieť, aby tam nemohol nikto
vchádzať do streliska. Ľudia to môžu naďalej využívať. Nemáme problém spolupracovať aj
so základnou školou. Firma TOP grafit ani klub Ares nebude nikdy žiadať od obce žiadne
peniaze.
Silvester Bilik – to oplotenie ako tam je, máte tam oplotené aj súkromné pozemky, ktoré nie
sú vysporiadané.
Dušan Hajro – obec nemusí zaujímať, ako ďalej my postupujeme so súkromnými vlastníkmi,
od obce chceme iba kvôli oploteniu. V Topoľčanoch vlastníme krytú strelnicu, ktorá je
najväčšia a najbezpečnejšia v Európe.
občan – budú aj nočné streľby?
Dušan Hajro – nočné streľby sa určite nebudú prevádzkovať.
občan – ja tam bývam blízko toho, už teraz mi to vadí tie výstrely a predpokladám, že sa tam
bude strieľať ešte viac, takže nemalo by byť nejaké vyjadrenie od občanov, ktorí bývajú
v blízkosti? Nemôžeme sa k tomu vyjadriť, že s tým nesúhlasíme?
Dušan Hajro – k tomu sa vyjadrí hygienik, vy môžete podať sťažnosť. Ako sú tam tie agáty,
tam sa môže urobiť protihluková stena. Koľko rokov ste to trpeli a koľkokrát ste sa sťažovali?
občan – strieľa sa tam každý týždeň.
Dušan Hajro – my tam nestrieľame, pokiaľ sa tam strieľa, tak sa tam strieľa nelegálne, 5
rokov tam strieľali policajti nelegálne. Rieši to správne oddelenie policajného zboru.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť firmy TOP Grafit, s.r.o.
b) Oznámenie o otvorení prevádzky YOLO
Matúš Dočkalik, starosta obce – prečítal oznámenie o otvorení prevádzky YOLO
c) Ponuka mobilného rozhlasu pre obec Ludanice
Matúš Dočkalik, starosta obce – je to moderná komunikácia s občanom, mobilná aplikácia,
kde by občanom chodili upozornenia, napr. keby doktor neordinoval alebo by bola nejaká
udalosť v obci.
d) Plán zasadnutí obecnej rady, obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií pri OZ v
Ludaniciach
Plán zasadnutí Obecnej rady – 4. marec, 4. jún, 2. september a 2. december alebo podľa
potreby starostu obce
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva – 6. marec, 5. jún, 4. september a 4. december alebo
podľa potreby starostu obce
Plán zasadnutia komisie kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia – január, apríl,
júl, október
Plán zasadnutia komisie finančnej a správy obecného majetku - marec, jún, september,
december
Plán zasadnutia komisie výstavby a územného plánovania – marec, jún, september, december
Ostatné komisie nedodali plán zasadnutia komisií.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plán zasadnutí OR, OZ a jednotlivých komisií.
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Matúš Dočkalik, starosta obce – pár oznamov k nejakým kultúrnym podujatiam.
Predsilvestrovská zábava, ktorá bola organizovaná posledné roky, tento rok nebude. Hudobnú
skupinu Disk sme aj mali rezervovanú, s pánom riaditeľom sme o tom diskutovali, či to
zorganizujeme alebo nie. Na stretnutí s poslancami, ktoré sme mali minulý mesiac mi bolo
vytknuté od pána poslanca Bilika, že organizujeme až príliš veľa kultúrnych akcií. Preto som
sa rozhodol prenechať organizáciu tejto zábavy na školu, ale ani pánovi riaditeľovi sa moc
nechcelo ísť do toho samému, čo mu aj verím, lebo príprava takého podujatia nie je ľahká
záležitosť, preto sme tento rok od toho upustili.
Čo sa týka avizovaného plesu, ktorý sme chceli zorganizovať v budúcom roku, o čom som
informoval na poslednom zasadnutí, hneď som bol atakovaný, že to ideme robiť iba za
zámerom vytvárať konkurenciu iným plesom organizovaným v obci. S takýmto zámerom som
to určite nechcel organizovať a ani netrvám na tom, aby sme robili takúto akciu, preto
pozmeníme formu tohto podujatia, asi spravíme nejakú fašiangovú zabíjačku a potom možno
zábavu v kultúrnom dome.
K bodu 19 – Diskusia
občan – poďakoval starostovi a poprial veľa úspechov.
Martin Zelenák – iba by som sa chcel opýtať na margo toho adventného venca, kde sú tie
vence z predošlého roka?
Matúš Dočkalik, starosta obce – sú v pivnici v kultúrnom dome.
Silvester Bilik – prečo sa to prevalilo na mňa, že ples sa robiť nebude?
Matúš Dočkalik, starosta obce – to nebolo myslené na vás, vy ste mi iba vytýkali, že sa robí
veľa kultúrnych podujatí.
občan – trochu sa ma dotklo, čo povedal jeden z poslancov, že sa pôjdete poradiť, ale bez
občanov.
občan – osobne by som bol rád, keby sa obecné zastupiteľstvo nahráva na kameru a následne
zavesí na youtube, ako to majú napríklad iné obce alebo mestá.
Martin Zelenák – kedy bude ďalšie stretnutie s občanmi?
Matúš Dočkalik, starosta obce – bolo v lete a teraz by som chcel, aby bolo tak v polovici
januára, mal som to vo volebnom programe, že stretnutie s občanmi bude minimálne 2x za
rok.
Matúš Dočkalik, starosta obce – ja by som sa vrátil k tomu, čo povedal p. Donoval, čo sa
týka tej plochy nad železničnou stanicou, upratanie odpadu z tejto plochy stála obec v roku
2018 50 000€. Toto upratanie nenariadil žiadny vyšší orgán životného prostredia, urobila to
obec z vlastnej iniciatívy. Dúfam, že plocha bola uprataná pre potreby obce a nie pre niekoho
iného.
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K bodu 15 – Uznesenia
Ing. Marek Miko, zástupca starostu obce, prečítal uznesenia prijaté na 9. riadnom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach.
K bodu 16 - Záver
Starosta obce na záver zasadnutia poďakoval poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončil.

Matúš Dočkalik
starosta obce
Overovatelia:
Monika Gígelová
Vladimír Krajčovič

Zapísali: Nikola Beňová
Ing. Milan Lukáč

V Ludaniciach, dňa 23.12. 2019
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