Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
zo 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,
ktoré sa konalo dňa 05. 09. 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, Martin Zelenák
Poslanci, ktorý sa ospravedlnili:
Ing. Eva Pešková, Bc. Mária Gerhátová
Pozvaní:
Ing. Mária Štaffenová, Eva Ivanová, Mgr. Vladimír Káčer
Zúčastnili sa: občania Ludaníc a Mýtnej Novej Vsi
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. Ing. Marek Miko
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.

Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 21. riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva
Správa hlavného kontrolóra z kontroly čerpania kapitálových výdavkov za
1. polrok 2018
Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce k 05. 09. 2018
Návrh na schválenie použitia rezervného fondu
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Prehľad čerpania rozpočtu Obce Ludanice za 1.polrok 2018
Dôvodová správa k prijatiu Programu odpadového hospodárstva, Programu
obce LUDANICE na roky 2016 – 2020 a v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch schválenie Programu odpadového hospodárstva,
Programu obce LUDANICE na roky 2016 – 2020
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Uznesenia
11. Záver
6.
7.

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 21. 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 21. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 19. 06. 2018.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 3 - Správa hlavného kontrolóra z kontroly čerpania kapitálových výdavkov za
1. polrok 2018 , príloha č.4
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
V súlade s plánom kontrolnej činnosti vykonal Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce
Ludanice v čase od 28.08.2018 do 03.09.2018 kontrolu v akom rozsahu došlo k čerpaniu
plánovaných kapitálových výdavkov, v akom finančnom objeme obec zazmluvnila
rozpočtované prostriedky a tiež v akom rozsahu uhradila zhotovené práce po realizácii
rekonštrukcií a dodaní novej kanalizácie z kapitálových výdavkov za 1. polrok 2018.
V závere hlavný kontrolór konštatuje, že Obec čerpala kapitálové výdavky v I polroku 2018
v rozsahu schváleného rozpočtu , pričom pri výbere úspešných uchádzačov postupovala
v súlade s ustanoveniami vnútornej Smernice č. 3/2017 obce Ludanice o jednotnom postupe
pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a zákaziek na uskutočnenie
stavebných prác pri verejnom obstarávaní. Práce po ich zhotovení obec prebrala bez výhrad a
rozpočtované prostriedky na kapitálové výdavky po uhradení dodávateľských faktúr
vyčerpala za I.polrok 2018 v rozsahu 19, % zo schváleného celoročného kapitálového
rozpočtu. Správa hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice z obecného zastupiteľstva.
Bc. Bohumír Donoval – ja by som chcel k tejto správe len toľko, máme tam kanalizáciu za
4000 eur, ktorú sme realizovali obci, ale to nie je podstatne. Ja by som chcel k tým
chodníkom, tie chodníky sme hradili z bežných prostriedkov obce, čo je alebo by mala
investícia do tých chodníkov, čiže je to zhodnocovanie a chyba mi v tejto správe stanovisko
k tomuto. Možno si na to pozabudol, ale si sa venoval iba daným bodom v svojej správe.
Ing. Ernest Barát - obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet v decembri 2017 na rok 2018,
s tým, že oprava chodníkov bude hradená z bežných výdavkov. Takže ja som nemohol miešať
bežné s kapitálovými výdavkami, keďže som vo svojej správe hodnotil kapitálové výdavky.
Pokiaľ sa obecné zastupiteľstvo rozhodne, že tieto výdavky, ktorými boli hradené chodníky
mali charakter kapitálových výdavkov a schválilo to, budem to chápať ako zmenu rozpočtu.
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Obecné zastupiteľstvo správu hlavného kontrolóra z kontroly čerpania kapitálových výdavkov
za 1. polrok 2018.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 4 – Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce k 05. 09. 2018, príloha č.5
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o náraste výdavkov
na nakladanie s odpadom – zberný dvor, ktoré narástli o 37000 eur. Nakoľko sa nám
nepodarilo v dostatočnom čase realizovať drtenie stavebnej sute, ktorá tam bola navezená,
boli sme nútení čo v najkratšom čase odstrániť túto medziskládku nad stanicou, aby nám
nevznikli problémy. Bol to materiál navezený z ulice Slobody I. etapa – chodník 240 ton,
ulica Topoľčianska a 1. mája - chodník 241,32 ton, lokálne opravy 254 ton, cesta Slobody a 1.
mája 205 ton, chodník SNP 180 ton, chodník 9. mája obe strany 435 ton, chodník Slobody II.
etapa 182 ton. Nie sú tam zarátané chodníky na cintoríne v Ludaniciach a v Mýtnej Novej
Vsi, navážka zo skládky v Mýtnej Novej Vsi a pôvodná skládka v Mýtnej Novej Vsi z roku
2010, ktorú neviem odhadnúť, koľko tam toho bolo. Tieto množstvá, ktoré som Vám čítala
boli dokopy 1737,32 ton. To všetko ostatné čo tam bolo, niečo si zobrali občania, ktorí stavali
domy alebo na posýpky a základy. Zdôvodňujem to kvôli tomu, že sa po dedine rozpráva
o tom, že s tichým súhlasom niekoho sa tam navážali kamióny a predpokladám, že to malo
s mojím súhlasom. Z danej skládky bolo odvezené 1709 ton a bol to vlastne materiál, ktorý
sme chceli použiť na úpravu poľných ciest a zberného dvoru za obecným úradom
Predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – v príjmoch obce nedošlo
k žiadnej úprave rozpočtu.
V bežných výdavkoch došlo zníženiu pri položke oprava chodníkov vo výške 73 100 eur
a k zvýšeniu došlo pri položke nakladanie s odpadmi – zberný dvor vo výške 37 000 eur.
V kapitálových výdavkov došlo k zvýšeniu pri položkách nákup pozemkov o 870 eur,
prestrešenie - odstavné miesto o 1 240 eur, rekonštrukcia chodníkov o 90 000 eur,
rekonštrukcia cesty k ihrisku MNV o 7 000 eur a k zníženiu výdavkov pri položkách
rekonštrukcia úradovne o 39 110 eur, rekonštrukcia starej MŠ spoluúčasť o 29 000 eur,
územný plán o 6 000 eur, detské ihriská o 5 000 eur, rekonštrukcia bežeckej dráhy o 20 000
eur.
Martin Zelenák – chcem sa opýtať na tú suť, ktorá sa bude odvážať z cesty v Mýtnej Novej
Vsi
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – suť bude odvážať firma, ktorá bude realizovať
stavbu
Martin Zelenák – chcem sa spýtať riaditeľa školy, na čom zlyhala rekonštrukcia bežeckej
dráhy
Mgr. Vladimír Káčer, riaditeĺ ZŠ – dal som robiť predbežný rozpočet nezávislému
rozpočtárovi aj s tým, že by sme dali nižšiu drenážnu vrstvu, tak schválená suma 20 000 eur
by nebola dostačujúca. Rozpočtár vypočítal najnižšiu možnú sumu na celý ten ovál bežeckej
dráhy, že sa vykoná 40 cm drenáž aj s povrchovou úpravou a obrubníkmi na sumu až 40 000
eur.
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Obecné zastupiteľstvo schválilo tretiu úpravu rozpočtu obce Ludanice k 05.09.2018.
Hlasovanie za uznesenie: za – 5 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 2 (Bc.
Donoval, Zelenák)

K bodu 5 - Návrh na schválenie použitia rezervného fondu, príloha č.6
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Návrh predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – vzhľadom k tomu, že
v roku 2018 obec Ludanice nemá rozpočtované kapitálové príjmy, preto z uvedeného dôvodu
predkladám obecnému zastupiteľstvu Ludanice návrh na schválenie použitia rezervného
fondu v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. v celkovej výške 143081,03
eur na tieto kapitálové výdavky v obci Ludanice. A to nasledovne: rekonštrukcia cesty
k ihrisku Mýtna Nová Ves vo výške 35000,00 eur, technické zhodnotenie Prestrešenieodstavné miesto vo výške 1240,00 eur, rekonštrukcia chodníka ulica Slobody vo výške
15059,10 eur, rekonštrukcia chodníka ulica 9.mája vo výške 32753,40 eur, rekonštrukcia
chodníka ulica Štúrova vo výške 14973,00 eur, rekonštrukcia chodníka ulica kpt. Nálepku vo
výške 15289,50 eur, rekonštrukcia odsávania v kuchyni KD vo výške 23422,80 eur a
rekonštrukcia úradovne Mýtna Nová Ves vo výške 5343,23 eur.
Bc. Bohumír Donoval – chcem sa spýtať na ulicu Štúrovu, či sa bude robiť chodník na tejto
ulici
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – áno, ale ešte sme v rokovaní s dodávateľom, možno
tam príde k navýšeniu, pretože vidím opodstatnenie v tom, aby sa tam dal tiež žľab, tak ako
je na ulici 9. mája
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky.
Hlasovanie za uznesenie: za – 6 (podľa prezenčnej listiny), proti – 1 (Bc. Donoval),
zdržal sa – 0
K bodu 6 – Prehľad čerpania rozpočtu Obce Ludanice za 1.polrok 2018, príloha č.7
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Správu predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – vyzvala poslancov
obecného zastupiteľstva, aby sa pýtali na konkrétne položky, ktoré ich zaujímajú a ktoré sú im
nejasné.
Obecné zastupiteľstvo nemalo k čerpaniu rozpočtu Obce Ludanice za 1.polrok žiadne
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie prehľad čerpania rozpočtu Obce Ludanice za
1.polrok 2018.
Hlasovanie za uznesenie: za – 5 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 2 (Bc.
Donoval, Zelenák)
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K bodu 7 - Dôvodová správa k prijatiu Programu odpadového hospodárstva, Programu
obce LUDANICE na roky 2016 – 2020 a v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch schválenie Programu odpadového hospodárstva, Programu obce
LUDANICE na roky 2016 – 2020, príloha č.8
Dôvodovú správu poslanci dostali v písomnej forme. Program obce Ludanice na roky 2016 –
2020 si mohli poslanci mohli naštudovať na obecnej stránke, kde je zverejnený.
Správu predložila a informovala p. Ing. Mária Štaffenová – Obec Ludanice v zmysle zákona
o odpadoch, podľa § 10 musí prijať Program odpadového hospodárstva (POH). Je to veľmi
dlhotrvajúci proces, pretože POH musí najprv schváliť Slovenská republika, potom jednotlivé
kraje, čiže náš Nitriansky kraj. Následne to musí obec do 4 mesiacov vypracovať a dať
schváliť okresnému úradu, odbor životného prostredia v Topoľčanoch. Je to vlastne
koncepčný program a my sme ho dali spracovať odborne spôsobilej osobe, s tým, že sme ho
už koncom mesiaca august predložili okresnému úradu. Okresný úrad nám ho do 30 dní
podľa zákona vrátil schválený a teraz ho predkladáme obecnému zastupiteľstvu na konečné
schválenie.
Obecné zastupiteľstvo nemalo k dôvodovej správe k prijatiu Programu odpadového
hospodárstva a Programu obce Ludanice na roky 2016 – 2020 žiadne pripomienky.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 8 – Rôzne, príloha č.9
a) Návrh plánu tried základnej školy a materskej školy na školský rok 2018/2019
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Informoval Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ – v školskom roku 2018/2019 bude
otvorených 14 tried to nasledovne:
 1.ročník, 6.ročník, 8.ročník a 9.ročník budú po jednej triede
 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník a 7.ročník budú paralelné triedy
Počet plánovaných oddelení ŠKD v školskom roku 2018/2019: 2 oddelenia.
Počet plánovaných detí v oddelení MŠ pre deti od 4 do 6 rokov (staršie) v školskom roku
2018/2019: 21 detí.
Počet plánovaných detí v oddelení MŠ pre deti od 3 do 4 rokov (mladšie) v školskom roku
2018/2019: 21 detí.
Obecné zastupiteľstvo nemalo k návrhu plánu tried základnej a materskej školy na školský
rok 2018/2019 žiadne pripomienky.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
b) Žiadosť o schválenie času prevádzky Elokovaného pracoviska, Hviezdoslavova 531/45
Ludanice, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40,
Ludanice
Materiál poslanci dostali v písomnej forme.
Informoval Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ – nakoľko budova materskej školy prešla
pod Elokované pracovisko, musí byť v dodatku školského poriadku schválená prevádzková
doba materskej školy ako Elokovaného pracoviska. Prevádzková doba ako bola doteraz 6,15
do 16,15 hod. by sme ponechali.
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Obecné zastupiteľstvo nemalo k žiadosti o schválenie času prevádzky Elokovaného
pracoviska žiadne pripomienky.
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9 – Diskusia
Mária Piterková, občianka Ludaníc – chcela by som sa spýtať na výkopové práce na ulici
SNP, robia tam niečo s plynovým potrubím a pýtam sa aj za ostatných občanov tejto ulice, čo
sa tam vlastne deje
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nám nedal nikto nič vedieť, tak ako som zbadala, že
sa tam opätovne kope, tam zašla za robotníkmi a zastavila som práce. Tí ma poslali za
majstrom a ten mi povedal asi toľko, že približne na 100 metrovom úseku je potrebné
vymeniť plynové potrubie, ale plynári nesúhlasia s výmenou celého 100 metrového úseku.
Pracovníci zakaždým nájdu iba zdroj úniku a tú danú časť opravia, ale únik plynu sa vždy
posunie ďalej a príčinou nesúhlasu od plynárovej je, že nechcú investovať do celej výmeny
tohto 100 metrového úseku. A nakoľko je to len oprava, tam oni nám pošlú iba oznámenie
o rozkopávke chodníka a zeleného pásu, s tým, že by to mali dať do pôvodného stavu, ale to
sa nedeje, preto som už komunikovala s plynármi o tom probléme.
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie o zabezpečení komplexnej opravy plynového
potrubia na ulici SNP v Ludaniciach a následnej opravy chodníka do pôvodného stavu, ktoré
bude adresované Slovenskému plynárenskému priemyslu – distribúcia, a.s..
Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0
Martin Zelenák – chcel by som sa spýtať, ako sme sa posunuli s tým svetlom pri kultúrnom
dome a čo je nového ohľadom prechodu pre chodcov
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – so svetlom sme sa zatiaľ ďalej neposunuli. Prechod
sme riešili, tak, že sme poslali list na políciu a oni nám odpovedali, aby sme to poslali na
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy do Nitry. Ale zatiaľ sa nám z Nitry ešte neozvali.
Andrej Štaffen, občan Ludaníc – chcel by som sa spýtať, či sa bude niečo robiť zo schodmi
pred kultúrnym domom, pretože sú dosť v zlom stave a mohol by si niekto ublížiť
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – oprava je naplánovaná v rozpočte v bežných
výdavkoch, čiže malo by sa to zrealizovať, ale neviem pravdu povedať či ešte v tento rok
alebo až na ten ďalší rok
Andrej Štaffen, občan Ludaníc – chcel by som sa spýtať či by sa nedalo robiť niečo s časmi
zasadnutí obecného zastupiteľstva, pretože napr. ja pracujem dlhšie a rád by som zúčastnil
obecných zastupiteľstiev
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – zasadnutia zvolávam ja ako starostka obce
a zvolávam ich natedy, kedy to vyhovuje poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj
pracovníkom obecného úradu.
Martin Zelenák – čo sa týka neporiadku okolo pošty, dá sa stým niečo robiť
Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – je to majetok p. Šišku, ten si to 2 krát či 3 krát do
roka pokosí a on nemá inú povinnosť
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Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ s MŠ – informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že od
nového roka sa chystajú obedy pre všetky deti zadarmo, čo sa bude priamo týkať základnej
školy ako i zriaďovateľa, ktorým je Obec Ludanice
K bodu 10 – Uznesenia
Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 22. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach.
K bodu 11 - Záver
Starostka obce na záver zasadnutia poďakovala poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončila.

Mgr. Ľubica Petráková , v. r.
starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Zuzana Marková, v. r.

Martin Zelenák, v. r.

Zapísal: Ing. Milan Lukáč

V Ludaniciach, dňa 19. 09. 2018
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