Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
zo 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,
ktoré sa konalo dňa 19. 06. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, (príloha č. 2)
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce
Prítomní poslanci:
Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce, Silvester Bilik, Bc. Peter Babinec, Mgr. Zuzana
Marková, Ing. Marek Miko, Bc. Bohumír Donoval, Ing. Eva Pešková, Bc. Mária Gerhátová
Poslanci, ktorý sa ospravedlnili:
Martin Zelenák
Pozvaní:
Eva Ivanová, Mgr. Vladimír Káčer
Zapisovateľ: Ing. Milan Lukáč
K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Ľubica Petráková. Privítala
prítomných poslancov. V úvode upozornila, že priebeh rokovania obecného zastupiteľstva
Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení:
Návrhová komisia:
1. Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce
2. Mgr. Zuzana Marková
3. Bc. Peter Babinec
Voľba návrhovej komisie bola vykonaná hlasovaním:
proti: - 0, zdržali sa: - 0.

za: - 7 (podľa prezenčnej listiny),

Starostka obce dala hlasovať o bodoch programu: (pozvánka - príloha č. 1):
Program:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 20. riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III.
štvrťrok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017
Záverečný účet obce Ludanice za rok 2017
Výročná správa obce Ludanice za rok 2017
Konsolidovaná výročná správa obce Ludanice za rok 2017
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce
Ludanice k 31.12.2017 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce
Ludanice k 31.12.2017 a o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou
Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce k 19. 06. 2018
Návrh na prvú zmenu Územného plánu obce Ludanice
Návrh plánu tried základnej školy a materskej školy na školský rok 2018/2019
Ponuka na odpredaj pozemkov
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce funkčné obdobie
Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva v obci
Ludanice
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
Záver

Starostka obce Mgr. Ľubica Petráková požiadala obecné zastupiteľstvo o schválenie
presunutia bodu 12 pred bod 8, nakoľko riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Vladimír Káčer potrebuje
odísť.
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 20. riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, príloha č. 3
Kontrolu plnenia uznesení predniesol Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce a je
súčasťou materiálu. Poslanci nemali ku kontrole plnenia uznesení žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení prijatých na
predchádzajúcom 20. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 02. 05. 2018.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 3 - Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III.
štvrťrok 2018 , príloha č.4
Predkladal a informoval Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – materiál poslanci dostali
v písomnej forme.
Poslanci nemali k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice
na II. a III. štvrťrok 2018.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
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K bodu 4 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017,
príloha č.5
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce - predniesol stručne svoje stanovisko
k záverečnému účtu za rok 2017. Záverečný učet obce bol vypracovaný v mesiaci máj 2018
ešte pred overením účtovnej závierky za rok 2017 audítorom obce.
Záverečný výrok stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu roku 2017: obec viedla
svoje účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov prehľadne a komplexne a podľa audítorskej správy zo dňa 23.05.2018 poskytuje vo
všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Ludanice
k 31.12.2017.
Hlavný kontrolór odporúča, aby záverečný účet obce Ludanice za rok 2017 bol schválený
obecným zastupiteľstvom obce na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.06.2018 bez výhrad.
„ Počas prednesu stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017 sa
dostavila poslankyňa Bc. Mária Gerhátová a ospravedlnila sa obecnému zastupiteľstvu za
meškanie, nakoľko jej meškal vlak z Bratislavy “.
Poslanci nemali k stanovisku hlavného kontrolóra žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Ludanice za rok 2017 na vedomie.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 5 - Záverečný účet obce Ludanice za rok 2017, príloha č.6
Správu predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – materiál poslanci dostali.
Konštatovala, že výsledok hospodárenia obce za rok 2017 z bežného a kapitálového rozpočtu
sa skončil so schodkom vo výške 14 151,77 eur. Hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo
prebytkom vo výške 53 018,17 eur a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške 67 169,94
eur. Schodok kapitálového rozpočtu bol financovaný z prebytku bežného rozpočtu
a z rezervného fondu. Nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 2 342,00 eur dopravné pre
žiakov budú zaradené do rozpočtu cez príjmovú finančnú operáciu v roku 2018.
Eva Ivanová, účtovníčka obce – informovala obecné zastupiteľstvo, že v priebehu roka 2017
bol rozpočet upravovaný 20-tími rozpočtovými opatreniami
Bc. Bohumír Donoval – chcel by som sa spýtať hneď na prvú zmenu RO č.1 zo dňa
31.01.2017 starostkou obce – o akú zmenu vlastne šlo, lebo, keď človek zdvihne ruku, aby
vedel za čo tu ruku zdvihol. Vy ste tu vtedy dostala uznesením právomoc, že do sumy tuším
1000 eur, môžete robiť sama zmeny v rozpočte.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – chcela by som to vysvetlil, p. Ivanová po zaúčtovaní
dokladov do systému nechcela, aby sa nestalo, že nemá nejakú položku pokrytú rozpočtom.
Bc. Bohumír Donoval – viete, kryť rozpočtom, život prinesie rôzne nepredvídateľné udalosti,
napr. príde prietrž mračien a zrazu nebudeme mať v rozpočte na krytie protipovodňových
prác. A tie peniaze sa budú musieť nájsť a nebudú kryté rozpočtom.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – ja len zopakujem, p. Ivanová chcela mať v každom
mesiaci dané položky v rozpočte kryté
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Bc. Bohumír Donoval – ešte by som sa chcel spýtať k tým miestnym komunikáciam,
respektíve tam je tá čiastka oprava chodníkov, tým mám rozumieť, že sme zametali chodníky
a upratovali sneh, to je vlastne údržba chodníkov a ciest. Podľa mňa by stálo za to, aby sme
chodníky prepísali na obec a boli by to kapitálové výdavky a zhodnocovali by sme majetok
obce.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – tieto zmeny by nám trvali aj 10 rokov
Bc. Bohumír Donoval – tieto chodníky musíme mať vykúpené, keď chceme robiť
s kanalizáciou do budúcna. Keď sa dali vykúpiť v Mýtnej Novej Vsi, tak sa musí dať
v Ludaniciach.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – mal by vyjsť nový zákon, v ktorom bude výrazne
uľahčené odkúpenie alebo prevod pozemku aj zo štátu aj od súkromných osôb, keď sa bude
jednať o takéto prípady.
Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Ludanice za rok 2017 s výrokom
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo
výsledok hospodárenia obce za rok 2017 v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu – schodok vo výške 14 151,77 eur.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie akruálny výsledok hospodárenia, t.j. strata vo
výške 16 660,79 eur.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 1 (Bc.
Donoval)
K bodu 6 – Výročná správa obce Ludanice za rok 2017, príloha č.7
Správu predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – materiál poslanci dostali.
Oboznámila obecné zastupiteľstvo s tým výročná správa obce za rok 2017 je spojená v jeden
celok s konsolidovanou výročnou správou obce Ludanice za rok 2017. Od strany č. 1 po
stranu č. 28 je klasická výročná sprava. Tento rok bola zmenená konsolidovaná výročná
správa, ktorá obsahovala náležitosti z výročnej správy, doplnené boli strany 29 až 31.
Ing. Ernest Barát – ambulancia zubného lekára v zdravotnom stredisku už skončila?
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno ambulancia už skončila, momentálne sú
priestory vypratané
Bc. Bohumír Donoval – ja by som chcel len toľko k tejto konsolidovanej výročnej správe,
písal si ju ty Milan (Milan Lukáč, zapisovateľ OZ), pretože sa tu píše zoznam zamestnancov
ku 31.12.2017 a tvoje meno tam chýba ako zamestnanca obce
Eva Ivanová, účtovníčka obce – nie, tu správu som písala ja, nejako som naňho zabudla,
dopíšeme tam jeho meno, aby v budúcej správe už figuroval, lebo do tejto správy sa už nedá
dopĺňať
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročnú správu obce Ludanice za rok 2017.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa –0
K bodu 7 - Konsolidovaná výročná správa obce Ludanice za rok 2017, príloha č.8
Správu predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – materiál poslanci dostali.
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Poslanci nemali k výročnej správe ku konsolidovanej závierke obce Ludanice za rok 2017
žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej
závierke obce Ludanice za rok 2017.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 12 – Návrh plánu tried základnej školy a materskej školy na školský rok
2018/2019, príloha č. 13
Materiál poslanci dostali v písomnej forme
Informoval a referoval Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ – návrh plánu tried, ktorý ste dostali
bohužiaľ platil len do dnešného dňa, nakoľko sa dnes prišiel jeden rodič informovať aký je
postup, keď chce svoje deti prihlásiť do prvej a piatej triedy, keď že sa sťahujú do Mýtnej
Novej Vsi. Tým pádom by sme otvorili dve 1.triedy od jesene, nakoľko Mýtna Nová Ves je
náš školský obvod a škola ho musí prijať, budem nútený doposiaľ jednu prváckú triedu
rozdeliť na dve. Problém nastáva v tom, že škola nemá v momentálne dobe potrebný počet
tried. Pre zaujímavosť ako to bolo v minulosti, v minulosti sme mali 4 triedy, ktoré boli na
detašovaných pracoviskách, dve triedy boli v bývalej materskej škôlke a dve boli v súčasnej
škôlke.
V materskej škole máme dve oddelenia, tam sme neprijali 6 žiakov, ale včera nám práve
pribudol ďalší predškolák a mojou povinnosťou je takéhoto predškoláka prijať. Čiže opäť sa
menili počty v danom návrhu. Príčinou neprijatia všetkých žiakov je obmedzená kapacita
tried, nakoľko môžeme prijať 38 žiakov, ale momentálne sme dostali výnimku od hygieny na
42, ale to je už hraničný strop.
Poslanci nemali k výročnej správe k plánu tried základnej školy a materskej školy na školský
rok 2018/2019 žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plán tried základnej školy a materskej školy na
školský rok 2018/2019.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 8 – Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky
obce Ludanice k 31.12.2017 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou,
príloha č.9
Správu predložila a informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - materiál poslanci
dostali.
Poslanci nemali k správam nezávislého auditora žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej
účtovnej závierky obce Ludanice k 31. 12. 2017 a o overení výročnej správy s účtovnou
závierkou za rok 2017.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
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K bodu 9 – Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
obce Ludanice k 31.12.2017 a o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou, príloha č. 10
Správu predložila a informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - materiál poslanci
dostali.
Poslanci nemali k výročnej správe ku konsolidovanej závierke obce Ludanice žiadne
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej
závierke obce Ludanice za rok 2017.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 10 – Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce k 19. 06. 2018, príloha č. 11
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – v príjmoch obce došlo k úprave
rozpočtu o 16 735 eur, tú je upravený príjem na podielových daniach a príjem z Úradu práce
– AP a VPP.
Pri položkách odmeny, životné jubileá, 13. a 14. plat, mzdy aktivačných pracovníkov, odvody
ZP, odvody SP, mzdy VPP, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, pracovné oblečenie došlo
k zvýšeniu výdavkov vo výške 22 435 eur a k zníženiu vo výške 5 700 eur došlo pri
položkách bežné výdavky na mzdy, tarifné platy, dohody o vykonaní práce.
V kapitálových výdavkov došlo k zvýšeniu pri položkách nákup pozemkov o 230 eur,
odvodňovací kanála na Nádražnej ulici o 3 650 eur a k zníženiu výdavkov pri položke
rekonštrukcia úradovne o 3 880 eur.
Ing. Ernest Barát – bola vyhotovená zmluva na tie plastové okná na úradovni
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno, bola vyhotovená zmluva
Obecné zastupiteľstvo schválilo druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 19.06.2018.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 11 – Návrh na prvú zmenu Územného plánu obce Ludanice, príloha č. 12
Materiál poslanci dostali v písomnej forme
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala a predložila okruhy, ktoré sa budú
v územnom pláne spracovávať, na základe čoho nám Ing. Sopírová spracuje finančný návrh,
koľko budú stáť tieto zmeny. Podklady mi pomáhala spracovať Ing. Francová, ktorá bola tiež
spracovateľkou resp. obstarávateľkou územného plánu. Projektom riešenia majú byť
nasledovné okruhy a požiadavky:
a) Objekt starej MŠ ponechať na vzdelávacie zariadenia.
b) Objekt bývalého poľnohospodárskeho družstva ponechať na výrobné účely
(str. 72, r. 11).
c) Na pozemkoch vedených ako záhrady za rodinnými domami umožniť výstavbu
rodinných domov.
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d) Pozemok parc. č. 157/3 v kat. území Mýtna Nová Ves – určiť ako stavebný pozemok.
e) Pozemok parc. č. 565/2 a 565/3 posunúť plánovanú komunikácie ďalej od hranice
pozemku a umožniť výstavbu rodinného domu na týchto pozemkoch.
f) Pozemok parc. č. 1112 v kat. území Ludanice určiť ako plochu na podnikateľské
účely.
g) Pozemok parc. č. 1040 v kat. území Ludanice zahrnúť do priemyselnej zóny.
h) Prekvalifikovanie plochy 4V na plochu s možnosťou výstavby RD.
i) Povoliť výstavbu bytoviek na minimálne 3 poschodia + podkrovie.
j) Z plochy nad stanicou - manipulačné a parkovacie plochy - polovicu určiť na zberný
dvor.
k) V dôsledku útlmu živočíšnej výroby v PD Ludanice prehodnotiť jednotlivé ochranné
pásma.
l) Povoliť výstavbu rodinných domov za rodinnými domami na ulici Topoľčianska
smerom ku kanálu na Kovarce.
m) Rozšírenie intravilánu obce Ludanice.
Bc. Bohumír Donoval – ja by som chcel k tomu, však v územnom pláne sú riešenia, dokonca
do roku 2020
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – toto sú požiadavky ľudí a preto ho chceme zmeniť
Bc. Bohumír Donoval – sú to požiadavky ľudí, ale ja by som navrhoval z tohto pohľadu, žiaľ,
že sa k tomu komisia stavebná vôbec nevyjadrila, možno by sme niečo doplnili a mali by sme
k tomu nejaké stanovisko
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – ja som Vás minule zastupiteľstvo upozornila, že
treba prísť s návrhmi alebo podať návrhy
Bc. Bohumír Donoval – ja teraz myslím stavebnú komisiu, že by jej to prislúchalo sa k tomu
vyjadriť.
Silvester Bilik – podľa mňa stavebná komisia nemá čo riešiť, to si musia občania požiadať,
aké zmeny chcú mať v územnom pláne
Bc. Bohumír Donoval - ja by som doporučil, aby obecné zastupiteľstvo zaviazalo p.
starostku, aby zvolala do kultúrneho domu občanov, a proste nech sa oni vyjadria k týmto
zmenám, poprípade doplnili
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – ale toto je návrh, ktorý občania žiadajú a je aktuálny.
Najprv nám musia urobiť cenovú ponuku a myslím, že to je dosť široký záber. Potom sa môže
riešiť ostatok.
Silvester Bilik – podľa mňa je územný plán dosť dobre prepracovaný
Bc. Bohumír Donoval - áno súhlasím, podľa tohto územného plánu sa dá robiť všetko, len ja
som mal na mysli, že občania majú právo sa k tomu vyjadriť, pretože územný plán sa týka
každého občana
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – my si budeme môcť vypočuť občanov v procese,
keď to už budeme realizovať, tam si budú môcť podávať ďalšie návrhy
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s obstaraním zmien a doplnkov Územného plánu obce
Ludanice zo dňa 26.10.2007 č. 1/2018 v ktorých bude aktualizácia územného plánu riešiť
v navrhované oblasti a okruhy.

Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 1 (Bc. Donoval),
zdržal sa – 0
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K bodu 13 - Ponuka na odpredaj pozemkov, príloha č. 14
Materiál poslanci dostali v písomnej forme
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce - informovala o žiadosti Ing. Fedora Královiča na
odpredaj pozemkov na cintoríne v Mýtnej Novej Vsi. Pán Královič nám ponuka svoj podiel
o výmere 228 m2 pre potreby rozšírenia cintorína v Mýtnej Novej Vsi za cenu 3 eur/m2. Teda
kúpna suma by strany obce bola činila 684 eur. Ďalším podieľníkom na cintoríne je
Slovenský pozemkový fond (SPF), s tým že obec bude mať možnosť od SPF odkúpiť, alebo
aj toto môžeme zahrnúť do zmien územného plánu ako verejnoprospešná stavba, tak následne
dostaneme tieto pozemky bezodplatným prevodom.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie daného pozemku, vypracovanie kúpnej zmluvy
a náklady spojené s podaním návrhu na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na
Katastrálnom odbore Okresného úradu Topoľčany bude hradiť Obec Ludanice ako kupujúci a
odkúpenie hore uvedených pozemkov v celkovej výmere 228 m2 za cenu 684,00 EUR za
účelom rozšírenia cintorína v obci Ludanice katastrálne územie Mýtna Nová Ves.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 14 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce funkčné obdobie,
príloha č. 13
Materiál poslanci dostali v písomnej forme
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nakoľko je predpoklad, že v najbližšom letnom
období budú vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí, predpoklad je 10. november
2018, začnú tam plynúť zákonom stanovené lehoty, tak tieto veci sa môžu schváliť ešte pred
stanoveným termínom volieb.
Obecné zastupiteľstvo určuje, že vo volebnom období 2018 až 2022 bude starosta obce
Ludanice vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 15 - Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva
v obci Ludanice, príloha č. 14
Materiál poslanci dostali v písomnej forme
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – predpokladám, že takýto systém, aký sme mali
doposiaľ je vyhovujúci, tak by som aj v ďalšom volebnom období pokračoval takto:
a) volebný obvod číslo 1– Ludanice, kde sa bude voliť 7 poslancov
b) volebný obvod číslo 2 – Mýtna Nová Ves, kde budú voliť 2 poslanci
Obecné zastupiteľstvo určilo na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že
Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v 2
volebných obvodoch, a to nasledovne:
c) vo volebnom obvode číslo 1 – Ludanice, ktorý zahŕňa ulice 1. mája, Cintorínska,
Družstevná, Nádražná, Pivovarská, SNP, Topoľčianska, 9.mája, Štúrova, Slobody,
Kpt. Nálepku, Hviezdoslavova, Trojičné námestie bude zvolených 7 poslancov.
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d) vo volebnom obvode číslo 2 – Mýtna Nová Ves, ktorý tvorí miestna časť obce Mýtna
Nová Ves budú zvolení 2 poslanci.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 16 – Rôzne
a) Žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala a predložila žiadosť Ing. Jozefa Gerháta
o majetkoprávne vysporiadanie pozemku (parcely) č. 153/201 Reg. E, v ktorom je
spoluvlastník a cez ktorý vedie kanál. Danú žiadosť sme prerokovali na obecnej rade, ale
bohužiaľ okrem danej žiadosti nedoložil žiadne potrebné dokumenty. Ja by som odporučila,
tak ako pri žiadosti p. Beníka, aby doložil kópiu z katastrálnej mapy aj s určením, akú časť
pozemku nám chce odpredať a zabezpečí súhlas spoluvlastníka na odpredaj a vysporiadanie
pozemku.
Bc. Peter Babinec – chcel by som sa spýtať o ktorý kanál sa jedná v danej žiadosti
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – jedná sa o kanál, smerom na vlakovú stanicu v
Mýtnej Novej Vsi, kanál je skoro oproti domu poslankyni Márie Gerhátovej. Vedľajší
pozemok je Slovenského pozemkového fondu, niečo tam je urbáru a my nevieme, či kanál je
alebo nie je na jeho území. Ja som za majetkoprávne vysporiadanie, keď je to jeho majetok,
ale musíme to mať vydokladované.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku
a žiada od p. Ing. Jozefa Gerháta o doručenie geometrického plánu a výmeru pozemku, ktorý
žiada majetkoprávne vysporiadať a zabezpečiť súhlas spoluvlastníka pozemku
s vysporiadaným pozemku.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 1 (Bc Donoval),
zdržal sa – 0
b) Informácia o schválení žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu
bývalej materskej školy
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala poslancov o tom, že sme dostali
rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu bývalej
materskej školy vo výške 653 375 eur. Celkové oprávnené výdavky 687 000 eur, krátili nám
necelých 107 000 eur na stavebný dozor, na externý manažment, na projektovú
dokumentáciu, na fasádach a na stavebných prácach nám skrátili 9 473 eur. V momentálnej
dobe už prebieha verejné obstarávania. Tak ako som spomínala, že ak všetko pôjde tak ako
má isť, v septembri by mohlo byť ukončené.
Bc. Bohumír Donoval – tie peniaze, ktoré nám krátili, pôjdu z prostriedkov obce ?
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno, peniaze pôjdu z prostriedkov obce
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu o schválení žiadosti o nenávratný finančný
prostriedok na rekonštrukciu bývalej materskej školy.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
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K bodu 17 - Diskusia
Poslanci obecného zastupiteľstva počas diskusie doplnili nasledovné okruhy a požiadavky,
ktoré boli doplnené do uznesenia v bode 11 – Návrh na prvú zmenu Územného plánu obce
Ludanice:
n) Rozšírenie územia cintorína v obci Ludanice katastrálne územie Mýtna Nová Ves
o) Zväčšenie katastrálneho územia Mýtna Nová Ves o odkúpené pozemky.
Hlasovanie za uznesenie: za – 8 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 18 – Uznesenia
Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 21. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach.
K bodu 19 - Záver
Starostka obce na záver zasadnutia poďakovala poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončila.

Mgr. Ľubica Petráková, v. r.
starostka obce
Overovatelia:
Ing. Eva Pešková, v. r.

Silvester Bilik, v. r.

Zapísal: Ing. Milan Lukáč

V Ludaniciach, dňa 06. 07. 2018
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