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Obec LUDANICE, SNP 448, 956 11 Ludanice 

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

      

Zápisnica 

z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 31. 07. 2020. 

 

 

Prítomní: (podľa prezenčnej listiny, príloha č. 2) 

Matúš Dočkalik, starosta obce 

Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce. 

 

Prítomní poslanci: 

Monika Gígelová, Vladimír Krajčovič, Vladimír Čerňan, Bc. Bohumír Donoval, Bc. Andrej 

Štaffen, Lukáš Genšor, Silvester Bilik, Vladimír Košecký 

 

Zúčastnili sa: občania Ludaníc a Mýtnej Novej Vsi 

 

Zapisovateľka: Ing. Boţena Vargová                             

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Matúš Dočkalik. Privítal prítomných 

poslancov aj novozvolených poslancov. V úvode upozornil, ţe priebeh rokovania obecného 

zastupiteľstva bude zaznamenávaný na digitálny diktafón. Starosta konštatoval, ţe sú prítomní 

7 poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné. Starosta určil overovateľov zápisnice: Bc. 

Bohumír Donoval a Lukáš Genšor. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia 

nemali pripomienky k vyhotovenej zápisnici. 

 

  

           Starosta podal návrh na zostavenie návrhovej komisie v zloţení: 

 

Návrhová komisia: 

1. Vladimír Krajčovič, zástupca starostu obce 

      2.   Vladimír Čerňan  

      3.   Bc. Andrej Štaffen 

 

Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:   za: - 7 (podľa prezenčnej listiny), 

proti: - 0,  zdrţali sa: - 0. 

 

 

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

 

 

Program: 
 

2.   Zloženie sľubu náhradníka p. Vladimíra Košeckého na uprázdnený mandát   

  poslanca a odovzdanie osvedčenia poslanca  

3.   Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 11. riadnom   

  zasadnutí obecného zastupiteľstva 

4.   Určenie sobášiacich   
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5.   Návrh na zrušenie komisie výstavby a územného plánovania a komisie  

  finančnej a správy obecného majetku  

6.   Návrh na zriadenie komisie finančnej, výstavby a správy obecného majetku  

  a voľba jej predsedu 

7.   Návrh na doplnenie členov do komisií Obecného zastupiteľstva a voľba ich  

  predsedov 

8.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2020, ktorým sa   

  určuje výška poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a  

  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice od  

01. 09. 2020 

9.   Žiadosť o súhlasné stanovisko umiestnenia podperného stĺpu elektrického  

  vedenia 

10.    Prevod pozemkov vo vlastníctve obce Ludanice na základe žiadosti Ivany  

   Klinkovej a manžela 

11.    Prevod pozemkov vo vlastníctve obce Ludanice na základe žiadosti Vojtecha  

   Bartu a manželky 

12.   Súhlas obce Ludanice s umiestnením monitorovacieho objektu za účelom  

  odberu vzoriek podzemných vôd 

13.   Návrh plánu tried základnej školy a materskej školy a školského klubu detí na  

  školsky rok 2020/2021   

14.    Prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku firme BeliDent s. r. o.   

   za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie 

15.    Zloženie krízového štábu obce Ludanice 

16.    Rôzne 

17.    Diskusia 

18.    Záver 

 

 

Schválenie programu zasadnutia bolo vykonané hlasovaním: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), 

proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

 

K bodu 2 – Zloženie sľubu náhradníka p. Vladimíra Košeckého na uprázdnený mandát   

poslanca a odovzdanie osvedčenia poslanca  

Novozvolený poslanec Obecného zastupiteľstva zloţil zákonom predpísaný sľub do 

rúk starostu obce p. Matúša Dočkalika, pod text sľubu sa podpísal a od starostu obce prevzal 

osvedčenia o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. Text sľubu 

poslancov obecného zastupiteľstva s podpismi je súčasťou materiálu. 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 11. riadnom   

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

       Kontrolu plnenia uznesení predniesol Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce, a je 

súčasťou materiálu. Poslanci nemali ku kontrole plnenia uznesení ţiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení prijatých na 

predchádzajúcom 11. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo  dňa 12. 06. 2020. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţal sa – 0 
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K bodu 4 – Určenie sobášiacich   

V zmysle zákona o rodine pri uzatváraní manţelstva pred orgánom štátu sa tento obrad 

vykonáva pred starostom obce alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva. Starosta 

navrhol za sobášiacich p. Bc. Bohumíra Donovala a Vladimíra Čerňana. 

 

Obecné zastupiteľstvo určilo za sobášiacich poslancov: p. Bc. Bohumíra Donovala 

a Vladimíra Čerňana. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţal sa – 0 

 

K bodu 5 - Návrh na zrušenie komisie výstavby a územného plánovania a komisie  

finančnej a správy obecného majetku  

Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval poslancov obecného zastupiteľstva o návrhu na 

zrušenie komisie výstavby a územného plánovania a komisie finančnej a správy obecného 

majetku.  

 

Poslanci nemali k návrhu na zrušenie komisie výstavby a územného plánovania a komisie  

finančnej a správy obecného majetku ţiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo zrušilo komisiu výstavby a územného plánovania a komisiu finančnú 

a správy obecného majetku. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

K bodu 6 - Návrh na zriadenie komisie finančnej, výstavby a správy obecného majetku   

a voľba jej predsedu 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval poslancov obecného zastupiteľstva o návrhu na 

zriadenie komisie finančnej, výstavby a správy obecného majetku a voľby jej predsedu. Za 

predsedu komisie bol zvolený Vladimír Čerňan a za podpredsedu Vladimír Krajčovič.   

 

Poslanci nemali k návrhu na zriadenie komisie finančnej, výstavby a správy obecného 

majetku  a voľba jej predsedu ţiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu finančnú, výstavby a správy obecného majetku 

a zvolilo si predsedu a podpredsedu komisie. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

K bodu 7 – Návrh na doplnenie členov do komisií Obecného zastupiteľstva a voľba ich 

predsedov 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o návrhu na 

doplnenie členov do komisií Obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov.  

Do komisie finančnej, výstavby a správy obecného majetku boli zvolení členovia z poslancov: 

Bc. Bohumír Donoval, Bc. Andrej Štaffen,  Lukáš Genšor, Monika Gígelová, Silvester Bilik, 

Vladimír Košecký a členovia z neposlancov: Ing. Katarína Benzová, Doc. PaedDr. Jozef 

Kapusta, PhD. 

Do komisie kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia boli zvolení členovia 

z poslancov: Bc. Andrej Štaffen, Lukáš Genšor. 

Do komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovania sťaţností bol zvolený člen 

z poslancov: Lukáš Genšor. 
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Do komisie na ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia zvolený člen z poslancov:  

Bc. Andrej Štaffen. 

Za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia bol zvolený 

Vladimír Čerňan. 

 

Poslanci nemali k návrhu na doplnenie členov do komisií Obecného zastupiteľstva ţiadne 

pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov do komisií Obecného zastupiteľstva a zvolilo predsedu 

komisie na ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia. 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

K bodu 8 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2020, ktorým sa   

určuje výška poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01. 09. 2020 

Ing. Boţena Vargová – informovala obecné zastupiteľstvo o návrh tohto VZN, ktorý bol 

zverejnený 13.7.2020 na úradnej tabuli a tieţ na www.obecludanice.sk. 

   Týmto VZN č. 2/2020 OZ schvaľuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za 

mesiac v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni. 

   Výšku poplatkov v materskej škole a v školskom klube detí sme navrhli ako priemer z obcí 

širšieho okolia. V materskej škole navrhujeme výšku poplatku 10 EUR na mesiac, doteraz 

bolo 7 EUR, v školskom klube detí navrhujeme 8 EUR, doteraz boli 4 EURÁ. 

   V školskej jedálni sa schvaľuje jednak príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín 

podľa finančných pásiem vydaných ministerstvom školstva a príspevok na úhradu časti 

reţijných nákladov, navrhli sme 0,20 EUR/obed reţijných nákladov, čo sú mesačne cca 4 

EURÁ. Celková réţia na jeden obed podľa nákladov za rok 2019 je 1,36 EUR. Škola 

poţaduje zaradenie do 3. finančného  pásma nákladov na nákup potravín. 

    Pripomienky k návrhu VZN neboli doručené ani od občanov a tieţ ani od poslancov.  

 

Poslanci nemali k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2020, ktorým 

sa určuje výška poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01.09.2020, ţiadne 

pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2020, 

ktorým sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01. 09. 2020. 

A zároveň zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 1/2019, ktorým sa určuje 

výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach            

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01. 09. 2020. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

K bodu 9 – Žiadosť spoločnosti Cronson, s. r .o. o súhlasné stanovisko umiestnenia 

podperného stĺpu elektrického vedenia 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval poslancov obecného zastupiteľstva o Ţiadosť 

spoločnosti Cronson, s. r. o. o súhlasné stanovisko umiestnenia podperného stĺpu elektrického 

vedenia. 

Poslanci nemali k ţiadosť spoločnosti Cronson, s. r. o. o súhlasné stanovisko umiestnenia 

podperného stĺpu elektrického vedenia ţiadne pripomienky. 

http://www.obecludanice.sk/
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Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s preloţkou podperného stĺpu elektrického vedenia č. 175 

v katastrálnom území Ludanice z parcely 466/4  vo vlastníctve spoločnosti Cronson, s. r. o.  

na parcelu 466/1 vo vlastníctve Obce Ludanice s tým, ţe všetky náklady na preloţku, ako aj 

vybudovanie nového podperného miesta a náhradného verejného osvetlenia bude v plnej 

miere hradiť spoločnosť Cronson, s. r. o., Hviezdoslavova 10, 95611 Ludanice a 

s uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena na parcele 466/1 medzi obcou Ludanice 

a Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

K bodu 10 - Prevod pozemkov vo vlastníctve obce Ludanice na základe žiadosti Ivany  

Klinkovej a manžela 

Ing. Boţena Vargová – informovala o zámere obce odpredať pozemky obce ţiadateľom Ivane 

Klinkovej a manţelovi v celkovej výmere 38 m2 po 8 EUR za 1m2, bol schválený na 10. 

riadnom zasadnutí OZ 6. 3. 2020 uznesením číslo 108/2020. Zámer musí byť zverejnený aţ 

do dňa schválenia prevodu t. j. do 31. 7. 2020 – splnené na úradnej tabuli na 

www.obecludanice.sk. Tento prevod bude schválený vtedy, ak budú za hlasovať 3/5-iny 

všetkých poslancov, čo je najmenej 6. Náklady so zmluvou, geometrickým plánom 

a poplatkom do katastra budú hradiť ţiadatelia. Námietky neboli ţiadne. 

 

Poslanci nemali k prevodu pozemkov vo vlastníctve obce Ludanice na základe ţiadosti Ivany 

Klinkovej a manţela ţiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod pozemkov vo vlastníctve obce Ludanice na základe 

ţiadosti Ivany Klinkovej a manţela. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

K bodu 11 – Prevod pozemkov vo vlastníctve obce Ludanice na základe žiadosti 

Vojtecha Bartu a manželky 

Ing. Boţena Vargová – informovala o zámere obce odpredať pozemky obce ţiadateľom 

Vojtechovi Bartovi a manţelke v celkovej výmere 210 m2 po 8 EUR za 1m2, bol schválený 

na 10. riadnom zasadnutí OZ 6. 3. 2020 uznesením číslo 107/2020. Zámer musí byť 

zverejnený aţ do dňa schválenia prevodu t. j. do 31. 7. 2020 – splnené na úradnej tabuli na 

www.obecludanice.sk. Tento prevod bude schválený vtedy, ak budú za hlasovať 3/5-iny 

všetkých poslancov, čo je najmenej 6. Náklady so zmluvou a poplatkom do katastra budú 

hradiť ţiadatelia. Námietky neboli ţiadne. 

 

Poslanci nemali k prevodu pozemkov vo vlastníctve obce Ludanice na základe ţiadosti 

Vojtecha Bartu a manţelky ţiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod pozemkov vo vlastníctve obce Ludanice na základe 

ţiadosti Vojtecha Bartu a manţelky. 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

K bodu 12 - Súhlas obce Ludanice s umiestnením monitorovacieho objektu za účelom  

odberu vzoriek podzemných vôd 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval poslancov obecného zastupiteľstva o návrhu 

na umiestnenie monitorovacieho objektu za účelom odberu vzoriek podzemných vôd na 

http://www.obecludanice.sk/
http://www.obecludanice.sk/
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pozemku obce Ludanice v katastrálnom území Ludanice Výskumným ústavom vodného 

hospodárstva Bratislava. 

 

Poslanci nemali k umiestneniu monitorovacieho objektu za účelom odberu vzoriek 

podzemných vôd ţiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s umiestnením monitorovacieho objektu za účelom odberu 

vzoriek podzemných vôd na pozemku parcela CKN číslo 2031 vedenej na liste vlastníctva 

číslo 1448 pre katastrálne územie Ludanice v zmysle ustanovení  Dohody o umiestnení 

monitorovacieho objektu na pozemku s Výskumným ústavom vodného hospodárstva 

Bratislava. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

K bodu 13 – Návrh plánu tried základnej školy a materskej školy a školského klubu detí 

na školsky rok 2020/2021   

Ing. Boţena Vargová – informovala, ţe návrh plánu tried predloţil na schválenie riaditeľ 

školy Mgr. Vladimír Káčer. Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. okrem iného riaditeľ 

školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie návrhy na počty 

prijímaných ţiakov a návrhy na počty tried. V školskom roku 2020/2021 má byť 16 tried 

základnej školy, 2 triedy materskej školy a 3 triedy školského klubu detí, počet ţiakov ZŠ 

267, MŠ 42, ŠKD budeme vedieť začiatkom školského roku. 

Vladimír Čerňan – ţiadam uloţiť riaditeľovi školy uznesením povinnosť predkladať Rade 

školy dokumenty na prerokovanie predtým, ako ich predloţí obecnému zastupiteľstvu na 

schválenie. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán tried základnej školy, materskej školy a školského klubu 

detí na školský rok 2020/2021 podľa predloţeného návrhu riaditeľa základnej školy 

s materskou školou: 16 tried základnej školy, 2 triedy materskej školy a 3 triedy školského 

klubu detí. A uloţilo riaditeľovi školy, aby doklady, ktoré predkladá na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu, boli najskôr prerokované Radou školy. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

K bodu 14 –  Prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku firme BeliDent s. 

r. o. za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval o prenájme nebytového priestoru firme BeliDent 

s. r. o. so sídlom Kovarce 159 v zdravotnom stredisku Kultúrneho domu Ludanice o výmere 

66,64 m2 na dobu neurčitú za účelom zriadenia  stomatologickej ambulancie od 01. 09. 2020 

za nasledovné nájomné: za obdobie od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021vo výške  1,00 EURO a 

od 01.09.2021 vo výške 1037,60 EUR ročne. 

 

Poslanci nemali k prenájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku firme BeliDent s. 

r. o. za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie ţiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytového priestoru firme BeliDent s. r. o. so 

sídlom Kovarce 159 v zdravotnom stredisku Kultúrneho domu Ludanice za podmienok 

uvedených v nájomnej zmluve č.1/2020. 
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Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

K bodu 15 – Zloženie krízového štábu obce Ludanice 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval, ţe zloţenie krízového štábu tvoria poslanci 

obecného zastupiteľstva a predsedom je starosta obce. Keďţe máme nové zloţenie obecného 

zastupiteľstva, tak musíme schváliť nové zloţenie členov. 

Poslanci nemali k zloţeniu krízového štábu ţiadne pripomienky.     

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo za predsedu krízového štábu obce Ludanice Matúša 

Dočkalika, starostu obce a za členov krízového štábu obce Ludanice: Silvestra Bilika, 

Vladimíra Čerňana, Bc. Bohumíra Donovala, Moniku Gígelovú, Vladimíra Krajčoviča, Bc. 

Andreja Štaffena, Lukáša Genšora, Vladimíra Košeckého. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

K bodu 16 – Rôzne 

a) Oznámenie o začatí prác na premiestnení obecnej tržnice 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval o začatí prác na premiestnení obecnej trţnice 

spred obecného úradu za budovu Kultúrneho domu v Ludaniciach, ktoré bude v budúcnosti 

riadne označené aj pre predajcov. 

 

Bc. Bohumír Donoval – ja by som chcel k tomu len doplniť jednu informáciu, ţe je to 

v súlade s urbanistickou štúdiou pre centrum obce, ktorú máme a ktorá bola odsúhlasená ešte 

pribliţne pred desiatimi rokmi a v podstate sa v tom pokračuje a nie je to ţiadny nový 

výmysel. 

Matúš Dočkalik, starosta obce – ja to ešte upresním, je to urbanisticko-historická štúdia, 

historické centrum obce Ludanice, vypracovaná p. Ing. Arch. Miroslavom Drgoňom.    

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie začatie prác na premiestnení obecnej trţnice. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

b) Žiadosť obyvateľov Cintorínskej ulice o riešenie oplotenia cintorína  

Matúš Dočkalik, starosta obce – prečítal list podpísaný obyvateľmi Cintorínskej ulice, kde sa 

jedná o ţivý plot medzi cintorínom a danou ulicou. Nájomcovia hrobových miest si začali 

robiť zo ţivého plota smetisko, taktieţ je tu zvýšená potreba na jeho údrţbu a dokonca došlo 

uţ aj k poškodeniu smetiarskych áut pri odvoze odpadu. Preto prichádzam s návrhom, ţe daný 

plot sa vytrhá a bude nahradený klasických oplotením.  

 

Poslanci nemali ţiadne pripomienky.     

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ţiadosť a riešenie navrhnuté starostom obce 

Ludanice. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

c) Žiadosť obyvateľov Ulice 9. mája o namontovanie spomaľovacích prahov 

Matúš Dočkalik, starosta obce – prečítal list podpísaný obyvateľmi Ulice 9. mája 

o namontovanie spomaľovacích prahov. Danú problematiku som konzultoval s dopravným 

konzultantom, ktorý navrhol dva spomaľovacie prahy. Navrhujem po letných prázdninách 
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zvolať stretnutie s obyvateľmi ulice, pretoţe nastáva tu problém, kde budú osadené 

spomaľovacie prahy. Dopravný konzultant určí ich miesto osadenia a daný obyvateľ, pri 

ktorom bude prah osadený, nám musí podpísať súhlas, ţe s tým súhlasí, pretoţe s tým 

vznikajú aj problémy so zvýšenou hlučnosťou pri prejazde  spomaľovacích prahov a aby 

potom nenastal problém. 

 

Bc. Andrej Štaffen – chcel by som sa spýtať, kto je hlavný iniciátor tejto ţiadosti. 

Matúš Dočkalik, starosta obce – je ich viacej podpísaných, ale hlavný iniciátor je p. Paška, 

ktorý má malé deti a bojí sa o ich bezpečnosť. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ţiadosť obyvateľov Ulice 9. mája o namontovanie 

spomaľovacích prahov a dané riešenie situácie. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

d) Informácia o vybudovaní oddychového miesta pri detskom ihrisku v Ludaniciach 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval o zámere vybudovania oddychového miesta na 

pešej zóne oproti vchodu na detské ihrisko, kde by boli osadené lavičky s prívodom pitnej 

vody, kde by sa mohli deti ako i občania občerstviť.  

 

Poslanci nemali ţiadne pripomienky 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie zámer vybudovania oddychového miesta. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

e) Vypracovanie štúdie k dopravnej situácii na Hviezdoslavovej ulici ( okolo parku ) 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  informoval o zámere vypracovania štúdie k dopravnej 

situácii na Hviezdoslavovej ulici okolo parku. Nakoľko sú dané cesty úzke, preto navrhujem 

zjednosmerniť cestu od Hercegových ku kostolu, nakoľko s cestou na druhej strane 

nemôţeme hýbať, pretoţe patrí VÚC Nitra. Danú štúdiu by sme dali vypracovať 

kompetentnému dopravnému konzultantovi.  

 

Poslanci nemali ţiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vypracovanie štúdie k dopravnej situácii na 

Hviezdoslavovej ulici. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

f) Zaslanie žiadosti o odkúpenie celej alebo časti CKN parcely č. 1285 v k. ú. Ludanice 

Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Ludanice 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  navrhol na zaslanie ţiadosti o odkúpenie celej alebo časti 

CKN parcely č. 1285 v k. ú. Ludanice Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Ludanice. Jedná sa 

o parcelu pri bytovkách na Ulici Slobody. Pozemky by sa mohli vyuţiť na výstavbu 

rodinných domov, nakoľko nám chodia ţiadosti od mladých rodín, ţe by chceli stavať, ale 

nemajú kde. 

 

Vladimír Čerňan – navrhujem poslať kópiu ţiadosti na Biskupský úrad v Nitre.  

Matúš Dočkalik, starosta obce – áno, budeme aj tam zasielať danú ţiadosť na vedomie. 
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Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zaslaním ţiadosti o odkúpenie celej alebo časti CKN 

parcely č. 1285 v k. ú. Ludanice Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Ludanice.  

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

g) Odstránenie stavby rodinného domu v Mýtnej Novej Vsi 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  v Mýtnej Novej Vsi,  časť Dolinky, sme opravili chodník, 

a tam, ako je autobusová zastávka smerom na Nitru, je starý rozpadajúci sa dom, ktorý 

ohrozuje chodcov a cestnú premávku. Daný dom nemá vlastníka, iba pozemky, na ktorom je 

postavený, majú svojich vlastníkov. Celkovo je tam 6 vlastníkov, pričom Slovenský 

pozemkový fond spravuje 5 vlastníkov a jediná ţivá vlastníčka býva v Topoľčanoch. 

Slovenský pozemkový fond nám vydal kladné stanovisko s tým, ţe súhlasia s odstránením 

stavby a takisto písomne súhlasila aj vlastníčka z Topoľčian. Keďţe nemáme koho vyzvať, 

aby stavbu odstránil, tak náklady na zbúranie stavby bude hradiť obec. 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s odstránením stavby rodinného domu v Mýtnej Novej Vsi. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0  

 

K bodu 17 – Diskusia 

Ing. Mária Štaffenová – ja by som chcela prísť s takým nápadom, tam, kde chce obec vytvoriť 

oddychovú zónu s pitnou vodou, či by sa tam nemohla vytvoriť lúka od kostola smerom ku 

kultúrnemu domu.  Pretoţe na lúke sú kvety a kvety prilákajú automaticky včely, bez ktorých 

vlastne nie je ţivot na Zemi. Táto doba je taká, ţe všetko kosíme, dláţdime a celý svet kričí, 

ţe nie je voda, preto by sme mohli nad tým aspoň porozmýšľať. 

 

Bc. Bohumír  Donoval – je to pekná myšlienka, ktorú predniesla p. Štaffenová. Ale chcel by 

som  vyzdvihnúť aj rodinných príslušníkov  p. starostu, ktorý na úkor svojho voľného času 

skrášlili centrum ako i okolie obce.  

 

Ing. Martin Dočkalik – chcel by som poďakovať za pochvalu od p. Donovala, ale chcel by 

som aj ja poďakovať dobrovoľníkom, ktorí sa zapájali do tejto činnosti, ako sú p. M. 

Štaffenová, p. A. Sedlárova, p. K. Matušíková, ako i ďalším dobrovoľníkom. 

 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  chcel by som poďakovať aj p. Čerňanovi a p. Cifrovi, ktorí 

sa vzorne starajú o chod a činnosť na futbalovom ihrisku, kde je taktieţ stále čo robiť. 

Celkovo by som chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí pridajú pomocnú ruku 

k zveľaďovaniu obce.   

 

Matúš Dočkalik, starosta obce -  taktieţ by som chcel ešte raz poďakovať aj občanom Mýtnej 

Novej Vsi, ktorí sa tieţ v hojnom počte zúčastnili brigády, ktorá bola ešte minulý rok, kde sa 

čistili kanály. 

 

Matúš Dočkalik, starosta obce – chcel by som sa ešte vyjadriť k nezodpovednosti občanov. 

Včera nám vyváţali sklo z kontajnerov. Máme ich tuším sedem kusov a v piatich z nich boli 

nahádzané aj plastové fľaše. Neviem, či to robí niekto náročky, pretoţe máme zberný dvor na 

to určený, čiţe nie je problém ich sem doniesť. A taktieţ upozorňujem občanov, aby doma 

nepálili odpad a konáre, treba to predsa doniesť na zberný dvor.  
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Silvester Bilik – mám taký návrh, dajme tam kamery pri dané kontajnery. 

 

Bc. Bohumír Donoval – ja by som chcel len občanov informovať o tom, ţe 29. júla 2020 

o 16.00 hod. nás p. starosta zvolal na obecný úrad, kde sme mali pracovné stretnutie, na 

ktorom sme prediskutovali daný program dnešného zasadnutia. Tak by som Vás chcel 

informovať o tom, ţe ak sa Vám zdala diskusia k jednotlivým bodom taká chudobnejšia, tak 

to nie je o tom, ţe nové zastupiteľstvo bude zdvíhať ruky za všetko. Na tomto pracovnom 

stretnutí sme si všetko vydiskutovali a na dnešné obecné zastupiteľstvo sme prišli pripravení 

a s čistou hlavou. 

 

 

K bodu 18 – Záver 

Starosta obce na záver zasadnutia poďakoval poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

 

 

Bc. Bohumír Donoval, v. r. 

 

 

 

Lukáš Genšor, v. r.                                                Matúš Dočkalik, v. r.  

                                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Boţena Vargová 

 

 

 

 

 

V Ludaniciach, dňa 05. 08. 2020 

 


