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 Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 21. 02. 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. Mária Gerhátová, Mgr. Zuzana 

Marková, Ing. Marek Miko, Martin Zelenák, Ing. Eva Pešková . 

 

Poslanci, ktorý sa ospravedlnili: 

Bc. Peter Babinec, Bc. Bohumír Donoval 

         

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 

bude zaznamenávaný na digitálny diktafón. Starostka konštatovala, že je prítomných 7 

poslancov, zasadnutie je uznášaniaschopné. Starostka určila overovateľov zápisnice: Mgr. 

Zuzana Marková a Silvester Bilik. Overovatelia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia 

nemali pripomienky k vyhotovenej zápisnici.  

 

 Starostka podala návrh na zostavenie návrhovej komisie v zložení: 

 

Návrhová komisia: 

1. Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce 

      2.   Ing. Eva Pešková 

      3.   Bc. Mária Gerhátová 

 

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

proti: - 0,  zdržali sa: - 0. 

 

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

 

Program:  

 

 

2.   Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 18. riadnom   

  zasadnutí obecného zastupiteľstva 

3.   Správa z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla   

  subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2017  

4.   Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Ludanice č.   

  6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými   

  odpadmi na území obce Ludanice 
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5.   Ponuka na odpredaj pozemkov pri cintoríne v Mýtnej Novej Vsi  

6.   Výpoveď nájomnej zmluvy č.1/2016 zubnej ambulancie firmy DELEC, s. r. o.,   

  Javorová 4593/10, 955 01  Topoľčany 

7.   Oznámenie o otváracích hodinách v prevádzke Vinotéka K & B Wine, 1.mája  

  247/42, 956 11  Ludanice 

8.   Rôzne 

9.   Diskusia 

10.   Uznesenia 

11.   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 18. 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 18. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29. 11. 2017. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  

 

 

K bodu 3 - Správa z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla   

subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2017, 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 05.01.2018 do 17.01.2018 kontrolu dodržiavania príslušných ustanovení 

Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2005. Týmto nariadením obec stanovila pravidlá 

poskytovania dotácií subjektom pôsobiacim na území obce. Súčasťou týchto pravidiel je 

povinnosť týchto subjektov vyúčtovať poskytnuté dotácie v čase a spôsobom, ktorý je 

dohodnutý v zmluve uzavretej medzi obcou a prijímateľom dotácie. V bode 5 konštatuje, že 

Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves vo vyúčtovaní, ktoré predložil 08.11.2017 

oznámil, že časť nevyčerpanej dotácie v čiastke 345,63 € vráti obci na jej účet. Nevyčerpaná 

čiastka bola obci vrátená 16.11.2017. V závere hlavný kontrolór konštatuje, že vykonanou 

následnou finančnou kontrolou neboli zistené žiadne vecné ako aj formálne nedostatky a obec 

môže uzavrieť zmluvy na poskytnutie dotácií so subjektmi, ktoré predložili žiadosti na rok 

2018, a to v rozsahu schváleného rozpočtu na rok 2018. Správa hlavného kontrolóra tvorí 

prílohu zápisnice z obecného zastupiteľstva.  

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z kontroly 

vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla subjektom pôsobiacim na území obce 

v roku 2017. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  
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K bodu 4 – Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Ludanice č.   

6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Ludanice, príloha č.5 

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme.  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala obecné zastupiteľstvo že od 1. januára 

sme znovu povinný zberať pneumatiky a bolo potrebné určiť miesto zberu, ktorý bude na 

zbernom dvore na obecným úradom v Ludaniciach. Podmienkou je, že pneumatiky nesmú 

byť znečistené, celistvé bez ráfikov a bez diskov. V najbližšej dobe čakáme na podpis zmluvy 

s organizáciou, ktorá bude bezplatne tieto pneumatiky od nás odoberať. 

 

Martin Zelenák – týmto odoberateľom bude nejaká nová organizácia alebo to bude tá, ktorá 

nám odváža aj odpad 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nie bude to nová organizácia z Bratislavy 

 

Ing. Ernest Barát – bola možnosť si vybrať z organizácií 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – nie, boli sme radi, že sme našli organizáciu, ktorá 

nám to bude robiť bezplatne 

 

Ing. Eva Pešková – aký bude interval odvozu týchto pneumatík 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – odvoz bude vykonávaný na základe našej potreby 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce 

Ludanice č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Ludanice 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  

 

 

K bodu 5  - Ponuka na odpredaj pozemkov pri cintoríne v Mýtnej Novej Vsi, príloha č.6 

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – materiál poslanci dostali  v písomnej 

forme. 

Jedná sa o pozemky, o ktorých sme sa bavili aj minulých zastupiteľstvách. Predávajúci nám 

ponúkajú cenu 1,50 € za jeden meter štvorcový. Konzultovala som to na obecnej rade 

s poslancom Bilikom a cena je to výborná pre obec. Ostáva tam ešte taký jeden cvik 

pozemku, ktorý nie je náš a našou úlohou bude tento cvik odkúpiť od Ing. Kráľoviča a od 

Slovenského pozemkového fondu, kde sú uvedený dvaja vlastníci. Po odkúpení týchto 

pozemkov, bude mať cintorín až aký taký pravidelný tvar , aby sme ho mohli ohradiť. 

 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – informovala obecné zastupiteľstvo, že dnes prišiel 

list vo forme mailu od pána Emila Beníka, ktorý bude zaradený do najbližšieho obecného 

zastupiteľstva. V liste sa jedná o odkúpenie parcely za jeho domom, ktorá na základe listu 

vlastníctva je vo vlastníctve Obce Ludanice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  

1. odkúpenie pozemku vedeného na liste vlastníctva číslo 954 pre katastrálne územie Dvorany 

nad Nitrou od predávajúceho Ing. Fedora Královiča, parcela 410/6 registra „C“, druh 

pozemku orná pôda o výmere 759 m2 v podiele 188/759-ín t.j. 188 m2 za cenu 1,5 EUR/m2 / 

cena celková 282,00 EUR /,  

2. odkúpenie pozemku vedeného na liste vlastníctva číslo 954 pre katastrálne územie Dvorany 

nad Nitrou od predávajúceho Mgr. Mateja Reháka, parcela 410/6 registra „C“ , druh pozemku 
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orná pôda o výmere 759 m2 v podiele 571/759-ín t.j.  571 m2 za cenu 1,5 EUR/m2  / cena 

celková  856,50 EUR /, 

3. odkúpenie pozemku vedeného na liste vlastníctva číslo 953 pre katastrálne územie Dvorany 

nad Nitrou od predávajúceho Mgr. Mateja Reháka, parcela 410/5 registra „C“ , druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 232 m2 v podiele 1/1-iny  t.j.  232 m2 za cenu 1,5 EUR/m2  / cena 

celková  348,00 EUR /, 

4. 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. 

5. odkúpenie hore uvedených pozemkov v celkovej výmere 991 m2 za cenu 1486,50 EUR  za 

účelom rozšírenia cintorína v obci Ludanice katastrálne územie Mýtna Nová Ves. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  

 

 

K bodu 6 – Výpoveď nájomnej zmluvy č.1/2016 zubnej ambulancie firmy DELEC, s.r.o.,  

Javorová 4593/10, 955 01  Topoľčany, prílohy č.7 

Materiál poslanci dostali v písomnej forme 

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – p. MUDr. Ladický nám ďakuje za 

ústretovosť a spoluprácu, ale keďže ambulancia tu fungovala len jeden deň v týždni, tak sa to 

neuchytilo, tak ako predpokladal. Koncom marca by mal ambulanciu vysťahovať. Zatiaľ by 

som nešla do iného nájmu, priestory sú súčasťou zdravotného strediska a budú pripravené pre 

budúceho záujemcu v oblasti lekárstva.  

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie výpoveď nájomnej zmluvy č.1/2016 zubnej 

ambulancie firmy DELEC, s.r.o.,  Javorová 4593/10, 955 01  Topoľčany 

  

Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  

 

 

K bodu 7 - Oznámenie o otváracích hodinách v prevádzke Vinotéka K & B Wine, 

1.mája 247/42, 956 11  Ludanice, príloha č.8 

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme. 

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – dostali sme oznámenie od Altany, 

ktorým nám dávajú na vedomie, že budú pokračovať v prevádzke predajne so sudovým 

a fľaškovým vínom po predchádzajúcom prenajímateľovi. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie oznámenie o otváracích hodinách v prevádzke 

Vinotéka K & B Wine, 1.mája 247/42, 956 11  Ludanice 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržal sa – 0  

 

 

K bodu 8 – Rôzne 

V bode rôzne neboli žiadne body, ktoré by malo obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach na 

svojom zasadnutí  prerokovať. 
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K bodu 9 – Diskusia  

 

Martin Zelenák – chcel by som sa spýtať, ten prechod pre chodcov cez cestu, čo je oproti 

telocvični a oproti cintorínu, nedali by sa nejako zviditeľniť, pretože v poslednej dobe je 

veľká premávka a stáva sa to čím ďalej nebezpečnejším pre deti aj dospelých. A keď sa budú 

dopĺňať lampy v dedine, mohla by sa jedna lampa dať aj medzi kultúrny dom a ulicu 9. mája.   

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – budeme kontaktovať Okresné riaditeľstvo 

policajného zboru v Topoľčanoch, nakoľko je to cesta I/64 a to je značenie štátnej cesty. 

Porozprávam sa s Paľom Budajom a niekde tu lampu umiestnime, aby osvetľovala daný 

priestor cesty. 

 

Mgr. Zuzana Marková  - v akej fáze sú rekonštrukcie chodníkov 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – vo výhľadnej dobe sa začne s ulicou Slobody 

a ulicou 9.mája, už prebieha výberové konanie. Nechceme zastrešiť všetky chodníky jedným 

dodávateľov, uvidíme ako budeme spokojný s vybratým uchádzačom. Ďalej by sme sa pustili 

do opráv chodníkov na ulici Kpt. Nálepku a na ulici Štúrovej. A ešte bude prebiehať súťaž na 

opravu cesty v Mýtnej Novej Vsi smerom ku futbalovému ihrisku. 

 

 

K bodu 10 – Uznesenia  
Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 19. 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. 

 

 
 

Silvester Bilik, v. r. 

 
 

 

 

 

Zapísal: Ing. Milan Lukáč                                                   V Ludaniciach, dňa  23. 02. 2018 

 


