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 Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11 Ludanice 

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

 

Zápisnica 

z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 02. 05. 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 . 

 

Poslanci, ktorý sa ospravedlnili: 

Bc. Mária Gerhátová, 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.   Bc. Bohumír Donoval 

      3.   Silvester Bilik 

 

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 19. riadnom   

  zasadnutí obecného zastupiteľstva 

3.   Správa z kontroly čerpania bežných výdavkov na cestnú dopravu za rok 2017  

4.   Komunitný plán sociálnych služieb obce Ludanice 2018 - 2022  

5.   Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce k 02. 05. 2018 

6.   Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956  11  

  Ludanice. Schválenie projektu rekonštrukcie osvetlenia hracej plochy telocvične  

  Základnej školy s materskou školou sídliacou v Ludaniciach a finančnej  
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  spoluúčasti projektu.     

7.   Žiadosť o odkúpenie časti parcely od obce 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 19. 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 19. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo   dňa 21. 02. 2018. 

 

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

 

 

K bodu 3 - Správa z kontroly čerpania bežných výdavkov na cestnú dopravu za rok 

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 16.03.2018 do 27.03.2018 kontrolu či došlo k vyčerpaniu plánovaných 

výdavkov,  v akom finančnom objeme obec zazmluvnila rozpočtované prostriedky a tiež 

v akom rozsahu uhradila zhotovené práce v cestnej doprave z bežných výdavkov v roku 2017.  

V závere hlavný kontrolór konštatuje, že Obec opravy miestnych komunikácií a chodníkov 

zrealizovala v roku 2017 v plánovanom rozsahu, pričom pri výbere úspešných uchádzačov 

postupovala v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní ako aj v súlade 

s ustanoveniami vnútornej Smernice č. 1/2010 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 s čiastočnými 

výhradami a rozpočtované prostriedky na cestnú dopravu po uhradení dodávateľských faktúr 

vyčerpala za rok 2017 v rozsahu 99,17 % zo schváleného rozpočtu. Správa hlavného 

kontrolóra tvorí prílohu zápisnice z obecného zastupiteľstva.  

 

Bc. Bohumír Donoval – mal by som určité výhrady na práce, ktoré sa uskutočnili na ulici 

Štúrovej. Je tam nespokojnosť od občanov, sú tam výtlky, pri p. Krajčovičovej sú jamy, podľa 

mňa to nie je dobre spravené a je to jednoducho odfláknuté. Nehovoriac o tom, že ten asfalt 

už na niektorých miestach už ani nie je. Keď si vezmem, či to bol niekto za obec, nejaká 

spôsobilá osoba, či nejaký dozor, osoba, ktorá tomu rozumie sa na to pozrieť. Pretože podľa 

mňa to nerobili, tak ako to mali a keď si zoberieme, že 32,50 eur za meter štvorcový opravy 

komunikácie, tak to je sakra pekný peniaz. Takže tá celá ulica je rozbitá, a to čo sa spravilo je 

dokonca ešte horšie ako to bolo. Na obecnej stránke, kde sa zverejňujú zmluvy mi chýba 

výkaz výmer, o akú plochu v štvorcov a o aké komunikácie sa jedná. A tieto fakty mi chýbajú 

aj v tejto správe hlavného kontrolóra. Rozpočet bol daný, aký bol a keď sa to vysúťažilo de 
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facto najnižšou ponukou, ale viac ako bol, tak sa mi to zdá nie príliš účelové využitie  

finančných prostriedkov. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – ja som nato upozorňovala ešte predtým na 

zastupiteľstve, že ulica Štúrova je úplne sieťová. Nato oni upozorňovali hneď, že ulica je tak 

narušená, že bolo by treba natiahnuť celý koberec. Keď som chcela operovať s tým, že 

počkáme, to sa nestretlo s porozumením, tak sa spravili aspoň tie najväčšie fľaky. Čo sa týka 

toho pri p. Krajčovičovej, tam je to odkopané kvôli tomu, aby tam mohla voda odtekať a bude 

sa tam navážať makadam. Ostané práce, čo som reklamovala, oni už dali do poriadku 

 

Bc. Bohumír Donoval – ulica Štúrova sa bude opravovať? Podľa mňa je táto ulica veľmi 

frekventovaná. Väčšina nákladných áut po nej prechádza, pretože je pre nich ľahšie 

prechodnejšia ako ulica 9.mája a preto je aj viac rozbitá.  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – tento rok sa nebude opravovať, nie je v rozpočte 

a ani nie sú na ňu finančné prostriedky. Ja, ako obyvateľka ulice 9. mája Vám môžem 

oponovať, že aj po našej ulici chodia nákladné vozidlá. 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z kontroly čerpania 

bežných výdavkov na cestnú dopravu za rok 2017. 

 

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

 

 

K bodu 4 – Komunitný plán sociálnych služieb obce Ludanice  na roky 2018 - 2022, 

príloha č.5 

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme.  

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – na základe novelizácie zákona 448/2008 

o sociálnych službách  v § 83 došlo k zmenám a to „Obec vypracúva a schvaľuje komunitný 

plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom 

zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb “. Novinkou je, že po schválení 

komunitného plánu ho musíme do 15 dní zaslať na vyšší územný celok. V danom paragrafe je 

aj presne upresnené, čo musí komunitný plán sociálnych služieb obsahovať. Vychádzalo sa 

z minulého komunitného plánu sociálnych služieb, robili sa tam nejaké úpravy a doplnky. 

Návrch komunitného plánu sociálnych služieb bol rozposlaní všetkým členom komisie, 

jednote dôchodcov, zväzu invalidov. Verziu, ktorú máte v rukách, je už posledná verzia po 

zapracovaní všetkých pripomienok, ktoré došli. 

 

Bc. Bohumír Donoval – v podstate je to to isté ako Komunitný plán sociálnych služieb na 

roky 2016 – 2021. Ostatným veciam sa nebudem vyjadrovať, ale  nerozumiem  tomuto záveru 

„Slúži ku cti obyvateľom obce, že sa snažia plniť vytýčené ciele i v čase hospodárskej krízy, 

keď prostriedky na ďalší rozvoj obce zo štátneho rozpočtu boli značné obmedzené“. Ja by 

som to odtiaľ vyhodil, už to nie je aktuálne. 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – úplne s Vami súhlasím, už to nie je aktuálne, 

vyradíme to z textu  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Ludanice  na roky 

2018 – 2022. 

 

Hlasovanie za uznesenie: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdržali sa – 0  
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K bodu 5  - Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce k 02. 05. 2018, príloha č.6 

Materiál poslanci dostali v písomnej forme. 

Predložila a informovala p. Eva Ivanová, účtovníčka obce – v príjmoch obce došlo 

k navýšenie o 25 500 eur, tú je zahrnutý príjem na podielových daniach. V bežných 

výdavkoch je navýšenie o 19 100 eur, sú tu zahrnuté bežné výdavky na opravu a údržbu 

chodníkov. V kapitálových výdavkoch došlo k nasledovným zmenám. Zvýšenie kapitálových 

výdavkov o 6 400 eur, sú tu zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu Úradovne  vo 

výške 1 320 eur, zvýšenie na nákup pozemok vo výške 1 320 eur, zvýšenie na rekonštrukciu 

kuchyne – odsávanie vo výške 4 000 eur a zvýšenie na umývačku riadu pre školskú jedáleň 

základnej školy vo výške 2 400 eur. 

 

Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ – ja by som chcel len k tej umývačke riadu. Už ma 25 

rokov, už bola veľakrát v oprave, vždy sa to nejako polepilo. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na prvú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 02.05.2018. 

 

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

 

 

K bodu 6 – Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956  11  

Ludanice. Schválenie projektu rekonštrukcie osvetlenia hracej plochy telocvične  

Základnej školy s materskou školou sídliacou v Ludaniciach a finančnej spoluúčasti 

projektu, prílohy č.7 

Materiál poslanci dostali v písomnej forme 

Informoval a referoval Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ – Ministerstvo školstva vydalo 

výzvu na opravu  telocviční a naše osvetlenie v telocvični sa blíži k 50 rokom a je už 

nerentabilné, pretože jedno svietidlo má 400 W žiarovku a nové osvetlenie bude o 80% 

úspornejšie. Bude tam pôvodný počet svietidiel a ešte sme dokúpili ochranné siete, ktoré sa 

použili aj na ochranu nových okien a budú slúžiť aj ako ochrana nových svietidiel. 

 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – dodala, že celková suma projektu je 18 171,52 eur, 

spoluúčasť obce je 1 817,15 eur a celková dotácia je 16 354,37 eur. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo spoluúčasť Obce Ludanice vo výške 10%, čo predstavuje 

sumu 1817,16 EUR na projekte Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného 

priestoru / hracej plochy / v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 

v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo novej výstavby 

telocvične na rok 2018. Predpokladané kapitálové výdavky projektu sú 18171,52 EUR, výška 

požadovanej dotácie je 16354,36 EUR. 

  

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

 

 

K bodu 7 - Žiadosť o odkúpenie časti parcely od obce Ludanice, príloha č.8 

Materiál poslanci dostali  v písomnej forme. 

Informovala Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – jedná sa o časť parcely, ktorá je za 

rodinným domom  p. Beníka, to je prvý dom v Mýtnej Novej Vsi, tak ako je cintorín. Ide 

o časť jeho záhrady, ktorú on obhospodaruje,  je na v našom vlastníctve a on by to chcel dať 

do poriadku. Je jeho dom, potom sú nezistení vlastníci, nasleduje pozemok p. Královič 
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a následne náš pozemok. Navrhujeme vyžiadať si od p. Beníka geometrický plán pozemku, čo 

chce vlastne odkúpiť a na základe toho potom pokračovali ďalej. 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o odkúpenie časti parcely od obce Ludanice 

a požiada p. Emila Beníka, vlastníka rodinného domu súpisné číslo 1, časť Mýtna Nová Ves,  

o predloženie geometrického plánu parcely, ktorá vznikne z časti parcely EKN 389/1, ktorú 

chce kúpiť. Parcela EKN 389/1 orná pôda o výmere 403 m2 je vedená na LV 818 pre k. ú. 

Mýtna Nová Ves, vlastník Obec Ludanice. Znalecký posudok dá  vyhotoviť Obec Ludanice 

po predložení predmetného geometrického plánu 

 

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

 

 

K bodu 8 – Rôzne 

 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce –informovala obecné zastupiteľstvo o tom, že 

- Obec Ludanice podala žiadosť na Ministerstvo životného prostredia o dotáciu na 

elektromobil, kde je možnosť dostať dotáciu 30 000 eur s 5 % spoluúčasťou obce. 

- Firma Hantex group v Mýtnej Novej vsi zmenila spôsob podnikania, už nie sú 

spoločnosť s ručením obmedzením, konateľom je tá istá osoba, ale firma je už vedená 

na fyzickú osobu p. Mekýšovú. 

 

 

K bodu 9 – Diskusia  

 

Bc. Bohumír Donoval -  chcel by som sa spýtať na tú dotáciu OFK Ludanice na kabíny, čo 

žiadali od Slovenského futbalového zväzu 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – podľa mojich posledných informácií neboli úspešní. 

Ešte čo sa týka futbalistov,  museli sme dať spraviť vonkajšie  osvetlenie vo výške 1 400 eur, 

pretože bolo v havarijnom stave, aby mohla byť k tomu vyhotovená revízna správa.  

 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – čo sa týka starej škôlky, zatiaľ sme nedostali žiadne 

rozhodnutie.  K príkladu dávam  Radošinu, ktorá dostala rozhodnutie, že je neúspešná 

a Veľké Ripňany, ktoré dostali rozhodnutie, že boli úspešné. Niekto sa postaral o to, aby boli 

prieťahy. 

 

Bc. Bohumír Donoval – chcel by som sa spýtať na územný plán, v akom to je štádiu 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – čo sa týka územného plánu, momentálne sme 

v rokovaní s pani Sopírovou a aj s pani Francovou. Pošle mi presne podklady, aby obecné 

zastupiteľstvo určilo priority, ktoré bude územný plán riešiť. Tak by som aj Vás požiadala, ak 

máte nejaké požiadavky od občanov, aby ste im sprostredkovali, aby ich doručili písomnou 

formou na obecná úrad. My už tu máme zopár žiadosti o zmenu, ktorú by chceli vykonať 

v územnom pláne. 

 

Ing. Eva Pešková – tam na tej parcele medzi agrochemickým podnikom  a benzínkou, tam nie 

sú nejaké žiadosti 

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – tam je ďalšia žiadosť , tam chcú stavať rodinný dom 

vedľa Bizoňa, len tam sa obávam, že nedostanú povolenie, lebo tam je asi ochranné pásmo 

ACHP 
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Ing. Ernest Barát – kto nahradil Ing. Kohúta na stavebnom úrade  

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce – Ing. Kohúta nahradil Mgr. Guliš, ktorý pracoval na 

stavebnom úrade v Partizánskom 

 

 

K bodu 10 – Uznesenia  
Bc. Ivan Žák, zástupca starostky obce prečítal uznesenia prijaté na 20. 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: 

 

 

Ing. Marek Miko, v. r. 

 

 
 

Bc. Peter Babinec, v. r. 

 
 

 

 

 

Zapísal: Ing. Milan Lukáč                                                   V Ludaniciach, dňa  11. 05. 2018 

 


