
 
 

 

 
 

 
Vážení spoluobčania, 

po dlhšom čase sa Vám, občanom Ludaníc a miestnej časti Mýtna Nová Ves, do rúk dostávajú Ludanické 

noviny, v ktorých chcem zosumarizovať dianie v našej obci od začiatku nového volebného obdobia  

2018 – 2022. Cieľom tohto vydania je priblížiť Vám realizované aktivity a činnosti v našej obci od kultúrnych, 

športových, spoločenských podujatí až po oblasť správy obecného majetku a rôzne iné činnosti, ktoré 

prispievajú k rozvoju obce. 

Súčasťou otvorenej komunikácie smerom k Vám sú aj stretnutia starostu obce s občanmi, ktoré sme 

organizovali trikrát a, samozrejme, zasadnutia obecného zastupiteľstva. Súčasťou týchto stretnutí je 

prezentovanie priebežných výsledkov práce s poukazovaním na problémy a výzvy, ktorým niekedy musíme 

čeliť. Týmto spôsobom je poskytnutý priestor na otvorenú a serióznu diskusiu a informovanosť občanov. 

Povzbudzujem Vás k účasti na ponúkaných stretnutiach a zasadnutiach obecného zastupiteľstva, pretože 

všetko o dianí v obci nie je možné detailne uviesť do niekoľkých stránok novín.  Ako to v živote chodí, nie 

všetky veci idú vždy podľa našich plánov a predstáv. Celosvetová pandémia zasiahla aj do života našej obce. 

Prinútila nás veľa vecí zmeniť, zrušiť, či prehodnotiť naše plány. O to viac si vážim všetko, čo sa nám 

spoločným úsilím podarilo dosiahnuť v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva, zamestnancami 

obecného úradu a ochotnými ľuďmi, ktorí nezištne dokážu priložiť ruku k dielu, a takto veľakrát s maximálnym 

úsilím a nasadením zveľaďovať a robiť našu obec krajšou v prospech našich detí a všetkých občanov našej 

obce. Týmto všetkým patrí naše spoločné poďakovanie a uznanie.  

Tiež mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že rok 2021 bude pre všetkých nás rokom nádeje, porozumenia 

a vzájomnej úcty. Nech v našich rodinách zavládne porozumenie a pokoj, v medziľudských vzťahoch a na 

pracoviskách nech víťazí tolerancia a úcta. K tomu Vám všetkým prajem predovšetkým pevné zdravie a veľa 

osobných i pracovných úspechov. 

 S úctou k Vám  

Matúš Dočkalik, starosta obce Ludanice

LUDANICKÉ 
NOVINY občasník – spravodajca 

JANUÁR 2021 
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Demografické údaje obce Ludanice k 31.12.2020 

 

Počet obyvateľov Mládež a dospelí (nad 15 rokov) Deti (do 15 rokov) Priemerný vek 

1 809 1 535 274 41,93 

 

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia: 

Deti: (do 15 r.)  Mládež: (od 15 do 18r.)  Dospelí: 

Dievčatá: 136 Dievčatá: 20 Ženy: 760 

Chlapci: 138 Chlapci: 23 Muži: 732 

Spolu:  274 Spolu:  43 Spolu:  1 492 

 

Zmena stavu obyvateľov od 01.01.2020 do 31.12.2020 

Narodených Zomrelých Prihlásených Odhlásených Celkový úbytok 

8 29 34 21 16 

 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva Ludanice vo volebnom období 2018 - 2022 

 

Silvester Bilik  Mgr. Martina Budajová (vzdala sa 29.5.2020) 

Vladimír Čerňan (sľub zložil 12.6.2020)  Ing. Vladimír Čaniga (vzdal sa 29.5.2020) 

Bc. Bohumír Donoval (sľub zložil 12.6.2020)  Peter Lonek (vzdal sa 29.5.2020) 

Lukáš Genšor (sľub zložil 12.6.2020)  Ing. Marek Miko (vzdal sa 29.5.2020) 

Monika Gígelová  MgA. Marek Mosnár, Dis.Art (vzdal sa 29.5.2020) 

Vladimír Krajčovič 
 

Martin Zelenák (sľub zložil 06.12.2019)  
(vzdal sa 29.5.2020) 

Bc. Andrej Štaffen (sľub zložil 12.6.2020) 
 

Vladimír Košecký (sľub zložil 31.7.2020)  
(zomrel 6.1.2021) 

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že niektorí poslanci sa zo zdravotných dôvodov, osobných dôvodov 

a pracovnej zaneprázdnenosti vzdali mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach, na 

uprázdnené mandáty poslancov nastúpili náhradníci. Jeden poslanecký mandát zostal ešte 

neobsadený, preto 15.5.2021 budú v našej obci doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí, aby 

malo Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach kompletný počet 9 poslancov. Dňa 6.1.2021 nás navždy 

opustil poslanec obecného zastupiteľstva a bývalý zamestnanec obce, pán Vladimír Košecký. Tým 

pádom sú v tejto chvíli neobsadené dva poslanecké mandáty. Za jeho záslužnú prácu, ktorú počas 

svojho života vykonal pre našu obec mu vyjadrujeme úprimné poďakovanie. 

 

Činnosti realizované v obci Ludanice a miestnej časti Mýtna Nová Ves od 07.12.2018 – 

začiatku nového volebného obdobia 2018 - 2022 

 

Prehľad kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci 

Kultúrne, športové a spoločenské podujatia sú miestom a príležitosťou, kde sa môžeme kultúrne vyžiť, 

oddýchnuť si od každodenných starostí, vytvárať či budovať vzťahy medzi sebou a tak prispievať k lepšej 

harmónii v obci. Život obce by nemal byť iba o starostiach a povinnostiach, ale aj o vzájomnom spolužití, 

čo prispieva k priaznivej atmosfére a budovaniu pozitívnych vzťahov. Z objektívnych dôvodov kvôli 

pandémii boli v roku 2020 obmedzené hromadné podujatia. Pevne veríme a dúfame, že v blízkej 

budúcnosti si zopakujeme niektoré z realizovaných podujatí, ktoré sa tešia Vašej priazni a obľúbenosti: 
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Rok 2018 – od 07.12. 

Stretnutie s Mikulášom Ľadová plocha na školskom dvore 

Kultúrne Vianoce Predsilvestrovská zábava  

Vianočný stolnotenisový turnaj  

 

Rok 2019 

Nohejbalový turnaj Okresné športové hry seniorov 

Mariáš Folklórne kultúrne leto v parku 

Odovzdanie pamätnej plakety p. Fridrichovi 

Kolarovičovi 

Deň obce – 777. výročie prvej písomnej zmienky 

Uvítanie novonarodených detí Futbalový turnaj ulíc 

Lyžovačka na Skalke pri Kremnici Futbalový turnaj mladých nádejí 

Korčuľovanie na zimnom štadióne 

v Topoľčanoch 

Ludanice v pohybe – Ludanický beh 

a korčuľovanie 

Prednáška pre dôchodcov o prevencii proti 

kriminalite 

Ludanická jesenná kvapka krvi 

Karneval a pochovávanie basy Mesiac úcty k starším – posedenie s dôchodcami 

Ludanická veľkonočná kvapka krvi Divadelné predstavenie z Tesár 

Koncert hudobnej skupiny Kollárovci  Stretnutie s Mikulášom 

Stavanie mája ,,Rande s Heligonicou“ - natáčanie televízie 

Šláger 

Deň matiek Pamätná tabuľa – Helena Križanová-Brindzová 

Twentyfive Expres Oldies party s Julom Viršíkom Vianočné trhy v Trnave  

Ludanické hody 2019 Vianočný stolnotenisový turnaj 

Deti na futbalovom zápase Európskej ligy 

v Bratislave 

Kultúrne Vianoce s dychovou hudbou 

Trenčianska dvanástka 

Letné kúpanie v Dunajskej Strede Silvestrovský program pred kultúrnym domom 

Žiak roka Koncoročný beh 

 

Rok 2020 

Twentyfive Expres Oldies party s Julom Viršíkom 50. výročie dychovej hudby v Ludaniciach 

Novoročný nohejbalový turnaj Summer Body v kultúrnom dome 

Mariášový turnaj Deň detí – zmrzlina zadarmo 

Obecná zabíjačka Mikuláš v uliciach obce 

Fašiangová zábava   

 

Správa obecného majetku a ostatné aktivity 

V nasledujúcich riadkoch sú uvedené realizované práce v obci a ostatné aktivity od začiatku volebného 

obdobia doposiaľ.  

Nákup prostriedkov na zimnú údržbu Asfaltovanie cesty k bytovkám 

Ozvučenie v dome smútku v MNV Oprava lavičiek v obci 

Výmena skla a nové sieťky v dome smútku 

v MNV 

Rekonštrukcia schodov pri kultúrnom dome 

a k zdravotnému stredisku 

Vytvorenie zberného miesta v MNV Nasvietenie farského kostola 

Osadenie dopravných zrkadiel v obci Vytvorenie tréningovej plochy pre deti na 

futbalovom ihrisku 

Brigáda - čistenia kanála v MNV Váha na stavebný odpad – zberný dvor 
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Zakúpenie unimobunky pre pracovníkov – 

zberný dvor 

Nová kosačka na futbalové ihrisko 

Odstránenie zeme pri futbalovom ihrisku Rúška zadarmo pre občanov – Covid-19 

Odstránenie odpadu smerom na Horné 

Obdokovce 

Rozvoz nákupu pre občanov  

Odvoz zdevastovaných unimobuniek 

z futbalového ihriska a ich zlikvidovanie 

Lavičky pre veriacich – účastníkov sv. omší a 

obradov 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení 

v zdravotnom stredisku 

Vyasfaltovanie cesty k úradovni a potravinám  

v Mýtnej Novej Vsi 

Vytvorenie parkovacích miest pred zdravotným 

strediskom pre ZŤP a zdravotnícky personál 

Rekonštrukcia Cintorínskej ulice 

Osadenie odpadkových košov v obci Úprava dvora za obecným úradom 

Zlepšené osvetlenie pri kultúrnom dome Poľné cesty 

Výsadba kvetov v obci Rekonštrukcia kabín OFK – dotácia 16 000 € 

Zakúpenie osobného automobilu Dacia Dokker Vstupné tabule do obce - obnova 

Oprava cestných výtlkov Označníky ulíc 

Pravidelné kosenie verejných priestranstiev Rekonštrukcia chodníka v MNV popri ceste I/64 

Opilovanie zelene Zbúranie domu v MNV ohrozujúceho bezpečnosť 

Servis kamerového systému Preloženie ohrady na ihrisku 

Nákup pracovných prostriedkov Úprava chodníka z Nádražnej ulice do obce 

Uzatvorenie ciest do Lúžteku a na letisko Dotácia 20 000 € na zakúpenie elektromobilu 

Oplotenie obecného pozemku vedľa žel. stanice Nová ohrada na cintoríne v Ludaniciach 

Vyrovnanie terénov a priestranstiev pri parku  

a v centre obce 

Úprava verejných priestranstiev v Ludaniciach 

Očistenie borovice pri Lurdskej jaskyni Otvorenie zubnej ambulancie 

Výsadba nových stromov – areál ZŠ s MŠ Výsadba stromov v MNV 

Čiastočná oprava amfiteátra v parku Nový vzhľad internetovej stránky 

Úpravy v centre obce Oprava rozhlasu 

Vyčistenie obecnej prístupovej cesty k ploche 

nad železničnou stanicou a likvidácia odpadu 

p. Kolarovič 100 rokov – čestné občianstvo obce 

Ludanice 

Oplotenie obecnej prístupovej cesty k ploche 

nad železničnou stanicou 

Plošné testovanie – Covid-19 

Zateplenie telocvične základnej školy Vianočná výzdoba 

Výmena darovaných svietidiel na futbalovom 

ihrisku  

Územný plán obce Ludanice - Zmeny a doplnky 

1/2020 

Inštalovanie osvetlenia na Ul. kpt. Nálepku – 

nová časť 

Bezplatné vysporiadanie pozemkov do 

vlastníctva obce popri ceste 1/64 od SPF 

Osvetlenie detského ihriska v MNV Kúpa informačného systému k obedom zadarmo 

pre žiakov ZŠ 

Čistenie krajníc popri ceste I/64 Zverejňovanie oznamov na Facebooku 

Osadenie nových dopravných značiek v obci Zverejňovanie zvukových záznamov z OZ 

Rozšírenie ambulancie všeobecného lekára Práce na príprave výstavby bytových domov 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v úradovni  

v Mýtnej Novej Vsi 

Aktívna práca na projektovej dokumentácii 

kanalizácie 

Spevnenie cesty v MNV a k rybníku 

v Ludaniciach 

Bezplatné získanie betónovej plochy  

nad železničnou stanicou od SPF 

v hodnote 52 118,22 €. 
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Nohejbalový turnaj 2019 Pamätná plaketa pre p. Kolaroviča 

Karneval a pochovávanie basy Ludanická kvapka krvi I. 

 

Stolnotenisový turnaj 2018 

Prednáška pre dôchodcov Uvítanie narodených detí do života 

 

Predsilvestrovská zábava 2018 Ľadová plocha na školskom dvore 

Kultúrne Vianoce 2018 
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Ludanické hody Žiak roka 2019 

Deň obce – 777. výročie Futbalový turnaj ulíc 

 

Stavanie mája 

Folklórne kultúrne leto v parku Okresné športové hry seniorov 

 

Expres oldies party 2019 Deň matiek 

Koncert skupiny Kollárovci 
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Rande s Heligonicou – TV Šláger Stretnutie s Mikulášom 2019 

Futbalový turnaj mladých nádejí 

Mesiac úcty k starším Ludanická kvapka krvi II. 

Ludanice v pohybe 

Deti na zápase Európskej ligy 
Pamätná tabuľa 

Helena Križanová-Brindzová 

Kultúrne Vianoce 2019 Koncoročný beh 
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     Mikuláš 2020 Ozvučenie domu smútku v MNV 

Obecná zabíjačka 

50. výročie dychovej hudby Fašiangová zábava 

Expres oldies party 2020 

Nohejbalový turnaj 2020 Mariášový turnaj 

 

Silvestrovský program 2019 Stolnotenisový turnaj 2019 
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Rekonštrukcia sociálnych zariadení 

v zdravotnom stredisku 

Parkovacie miesta 

 pri zdravotnom stredisku 

Zlepšené osvetlenie pri KD Zakúpenie vozidla Dacia Dokker 

Odvoz zdevastovaných unimobuniek 
Odstránenie odpadu  

smer Horné Obdokovce 

Zakúpenie unimobunky  

pre pracovníkov 

Odstránenie haldy zeme pri 

ihrisku 

Brigáda – čistenie kanála v MNV Vytvorenie zberného miesta v MNV 
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Oplotenie obecnej prístupovej cesty Zateplenie telocvične 

Vyčistenie obecnej prístupovej cesty Úpravy v centre obce 

Uzatvorenie ciest  

do Lúžteku a na letisko 

Vyrovnávanie terénov Oprava amfiteátra v parku 

Oplotenie obecného pozemku 

Výsadba kvetov Očistenie borovice 
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Tréningová plocha pre deti Nasvietenie kostola 

Osvetlenie na Ul. kpt. Nálepku Nové stromy a dopravné značky 

Rekonštrukcia  

sociálnych zariadení v MNV 

Asfaltovanie cesty k bytovkám Rekonštrukcia schodov pri KD 

Spevnenie cesty v MNV 

Osvetlenie detského ihriska v MNV Oprava lavičiek v obci 
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Váha na stavebný odpad Lavičky pre veriacich 

Vstupné tabule a označníky ulíc Úprava dvora za obecným úradom 

Poľné cesty 

Rekonštrukcia kabín  

OFK - dotácia 16 000 € 

Asfaltovanie cesty v MNV Rekonštrukcia Cintorínskej ul. 

Otvorenie zubnej ambulancie Výsadba stromov v MNV 
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Preloženie ohrady na ihrisku Úprava chodníka z Nádražnej 

Dotácia 20 000 € na elektromobil Nová ohrada na cintoríne 

Úprava verejných priestranstiev Plošné testovanie – Covid-19 

Vianočná výzdoba 

Bezplatné získanie pozemku 

od SPF v hodnote 52 118,22 € 

Zbúranie domu v MNV Rekonštrukcia chodníka v MNV 
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Narodené deti v roku 2019 

Rebeka Holíková Diana Nedeľková Adela Knížatová 
Pavol Bisák Sebastián Štadler Mathias Ludvik Janči 
Michal Valent Lukáš Moravčík Linda Pašková 
Peter Opát Paulína Halmová Tobias Hozák 
Adam Matejov Mia Miškolciová Thomas Smilianis 
Linda Selucká Adam Kozák Klára Resutíková 
Sarah Svoradová Martin Hubinský Eliška Balážová 
Jakub Bisák   

 

Narodené deti v roku 2020 

Hana Krchňavá Pavol Valent Filip Buday 
Marko Mikát Michal Doležaj Teo Mondek 
Richard Mosnár Lukáš Líška  

 

 

Mladomanželia v roku 2019 

Michal Nový – Kristína Aneštíková Matthewe Neil Barnett – Jana Barátová 
Roman Buday – Jana Kapustová Juraj Babinec – Marcela Krumpálová 
Ľudovít Janči – Jana Harmečná Jakub Vaško – Aneta Šišková 
Pavol Kmeťo – Ivana Košecká Juraj Žovinec – Jana Rybanská 
Martin Bačovský – Slávka Magdolenová Lukáš Bezák – Zuzana Hermannová 
Michal Kozák – Kristína Rozkošná  

 

Mladomanželia v roku 2020 

Michal Cibula – Katarína Nemčeková Jozef Uhlár – Michala Kollárová 
Jozef Daniš – Hana Šútorová Tibor Polaček – Lenka Kebísková 
Eric Bringezu – Denisa Viglašová Matúš Novotný – Marcela Gálisová 

 

 

Zomrelí občania v roku 2019 

Peter Košecký Anton Mikát Anna Gogová 
Rudolf Buday Gustav Greč Milan Mosnár 
Peter Košecký Valéria Krošláková Jozef Macek 
Bohumil Krajčovič Rudolf Bugár Milan Jamrich 

 

Zomrelí občania v roku 2020 

Milan Buday Milan Hajro Agáta Košecká 
Stanislav Krošlák Milan Budaj Vilma Košecká 
Eleonóra Čanigová Mária Budayová Róbert Krajčovič 
Margita Repíková Margita Mikátová Irena Mikátová 
Peter Chobot Bohumil Hajro Miroslav Križan 
Helena Šimková Marián Pripko Olympia Kráľová 
Štefan Gerhát Mária Bartová Michal Janiš 
Zita Madejová Mária Páleníková Viliam Ozimák 
Štefan Ťažár Vojtech Lobodáš Michal Bizoň 
Miroslav Rusnák Celestín Macko  
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Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2021 podľa 

VZN obce Ludanice č. 3/2019 

 

Druh poplatku Výška poplatku 

Poplatok za komunálny odpad 0,0683 € za osobu a kalendárny deň 

Poplatok za množstvový zber u právnických 

osôb a FO - podnikateľov 

120 l nádoba - poplatok za rok 84,24 € 

240 l nádoba - poplatok za rok 112,32 € 

1 100 l nádoba - poplatok za rok 343,20 € 

Poplatok za drobný stavebný odpadov bez 

obsahu škodlivín pre poplatníka fyzickú osobu 
0,023 €/kg 

 

Odpustenie alebo zníženie poplatku: 

Obec Ludanice na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré 

poplatník na základe podkladov preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo 

nezdržiaval na území obce Ludanice. Podklady pre zníženie poplatku a odpustenie poplatku sú 

hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka 

mimo obce Ludanice.  

Obec Ludanice na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok na 0,01366 € / osobu / kalendárny deň za 

obdobie, za ktoré preukáže splnenie podmienok a predloží kópie požadovaných podkladov: 

dlhodobý pobyt mimo územia obce: 

- potvrdenie zamestnávateľa, 

- pracovné povolenie, 

- povolenie k pobytu,  

- potvrdenie agentúry sprostredkujúcej prácu v       

zahraničí, 

- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci.  

štúdium na strednej alebo vysokej škole:  

- potvrdenie o návšteve školy, ak žiak alebo 

študent navštevuje školu so sídlom mimo 

územia Slovenskej republiky,  

- poplatník poskytne obci údaje v rozsahu meno, 

priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, 

ak žiak alebo študent navštevuje školu so 

sídlom na území Slovenskej republiky. 

dlhodobý pobyt v zdravotníckom zariadení  

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby 

zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, 

dlhodobý pobyt v zariadení sociálnych 

služieb, reedukačnom zariadení, detskom 

domove 

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne 

služby pobytovou formou 

 

V prípade, že požadované podklady k žiadosti o zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku nie sú v 

slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k nim priložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad). 

Podklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. Žiadosť o zníženie poplatku alebo 

odpustenie poplatku spolu s požadovanými podkladmi je poplatník povinný predložiť v bežnom 

zdaňovacom období. Na základe vyžiadania obce Ludanice je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu 

originály podkladov. 

 

Považujeme za dôležité odkomunikovať aj zvýšenie poplatku za komunálne odpady od roku 2020. 

Relatívne dlhšie obdobie bola nemenná sadzba poplatku za komunálne odpady, ktorá bola 18 € na 

jednu osobu za rok. Celkový poplatok za zmesový komunálny odpad sa skladá z častí: manipulačný 

poplatok za nádobu + poplatok za hmotnosť uskladneného odpadu na skládke odpadov + zákonný 

poplatok. Informáciu o zvyšovaní poplatkov za komunálne odpady ste mohli zachytiť aj z médií, keďže 

k tomuto kroku museli pristúpiť vo väčšine miest a obcí Slovenska. Tomuto kroku sme sa nevyhli ani 

v našej obci, keďže cena za komunálny odpad sa výrazne zvýšila z 37,90 €/t na 49,40 €/t komunálneho 

odpadu. Platí sa aj za biologicky rozložiteľný odpad, kde sa zvýšila cena z 18 € na 24 €/t. Na základe 
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týchto skutočností nám nič iné nezostávalo, iba pristúpiť k tomuto kroku, stanoviť poplatok za komunálny 

odpad vo výške 25 € pre jednu fyzickú osobu za rok. Drobný stavebný odpad je z tohto poplatku vyňatý, 

inak by musel byť poplatok ešte vyšší. Za stavebný odpad si občania platia podľa množstva 

odovzdaného odpadu na zbernom dvore. Je veľmi podstatné, aby sme čo najviac znižovali množstvo 

zmesového komunálneho odpadu, pretože tento druh odpadu je najdrahší,  preto Vás prosíme 

o dôsledné separovanie odpadu v čo najvyššej možnej miere.  

Uvedomujeme si, že paušálny poplatok je nespravodlivý voči tým, ktorí zodpovedne separujú 

a produkujú malé množstvo zmesového komunálneho odpadu. Je víziou obce v spolupráci 

s Ponitrianskym združením obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi postupne v budúcnosti 

prechádzať na množstvový zber komunálneho odpadu, aby si každý zaplatil iba za to množstvo odpadu, 

ktoré vyprodukuje a odovzdá zberovej spoločnosti. 

 

Daň za psa Sadzba dane 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 

mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou 
5 €/pes/rok 

 

 

Zberný dvor v Ludaniciach a v Mýtnej Novej Vsi 

V obci a na zbernom dvore v Ludaniciach sa nachádzajú kontajnery na jednotlivé druhy separovaného 

odpadu – sklo, papier, plasty a pravidelne sa vykonáva zber separovaných zložiek z domácnosti podľa 

rozpisu. Šatstvo sa zbiera do kontajnerov na zbernom dvore a pri úradovni v Mýtnej Novej Vsi. Podobne 

odovzdať môžete aj elektroodpad, bioodpad, konáre, dreviny, zelený odpad, polystyrén, železo. Použité 

kuchynské tuky a oleje môžete odovzdať na zbernom dvore v uzatvorených plastových nádobách. 

Odovzdať môžete aj drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín za poplatok 0,023 €/kg. 

 

Otváracie hodiny na zbernom dvore v Ludaniciach 

Zimné obdobie 

1. november - 31. marec 

streda: 12.00 - 15.30 hod. 

sobota: 10.00 - 14.00 hod. 

Letné obdobie 

1. apríl - 31. október 

streda: 12.00 - 17.00 hod. 

sobota: 10.00 - 15.00 hod. 

 

Otváracie hodiny na zbernom dvore v Mýtnej Novej Vsi - zberné miesto na konáre, dreviny 

a zelený odpad v areáli futbalového ihriska 

15. február - 15. november 
streda: 15.00 - 17.00 hod. 

sobota: 14.00 - 16.00 hod. 

 

Obec Ludanice upozorňuje občanov, aby neodkladali sklenené fľaše a sklo v igelitkách pri kontajneroch. 

Sklo  a sklenené fľaše sa vkladajú do kontajnerov na sklo. Ak je niektorý kontajner plný, môžete použiť 

iný. V obci ich je umiestnených 10. Väčšie množstvo skla treba priniesť v čase otváracích hodín na 

zberný dvor do kontajnera na tabuľové sklo. Ak máte veľké tabule skla, ktoré sa nedajú umiestniť do 

kontajnera na sklo v obci, treba ich priniesť v čase otváracích hodín na zberný dvor do veľkoobjemného 

kontajnera na sklo. Do kontajnerov na sklo nepatrí porcelán! 

Prosíme Vás, zapájajte sa do separovaného zberu odpadov, ako aj triedenia komunálneho odpadu 

z domácností. Zníži sa množstvo skládkovaného odpadu. Nevytvárajte nelegálne skládky a neničte si 

svoje životné prostredie. Prispejete tak k jeho ochrane.  
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Klub mládeže/obecná posilňovňa 

Každý návštevník (občan Ludaníc a Mýtnej Novej Vsi alebo cudzí občan) skôr, ako začne navštevovať 

obecnú posilňovňu, musí navštíviť Obecný úrad Ludanice (na 1. poschodí) a zaevidovať sa. 

Každý zaevidovaný návštevník dostane permanentku do posilňovne, kde po zaplatení poplatku za vstup 

dostane pečiatku za daný mesiac, za ktorý si zaplatí. 

 

Športové multifunkčné ihrisko 

Správca ihriska: Erik Škreko, 0919 179 983 

Športové ihrisko je určené na športové využitie žiakov, mládeže a obyvateľov obce Ludanice. Je možné 

prenajať ihrisko aj osobám, ktoré v obci nemajú trvalé bydlisko. Ihrisko je vhodné na nasledovné 

športovo-rekreačné aktivity: tenis, nohejbal, volejbal, hádzaná, futbal. 

 

Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebísk obce Ludanice 

Poplatok za prepožičanie miesta 

na dobu 10 rokov: 

Poplatky za dom smútku: 

Jednohrob 16,60 € Prepožičanie domu smútku 5,00 €/deň 

Dvojhrob  24,90 € Umiestnenie zosnulého, ktorý nemá TP v 

obci  a nebude pochovaný na pohrebiskách 
8,30 €/deň 

Trojhrob 33,20 €  

Urna 8,30 € Povolenie na práce nájomcovi hrobového 

miesta 
1,65 € 

Prehĺbený hrob 16,60 € Pokuta v prípade prekročenia hraníc 

základných rozmerov hrobového miesta za 

každý začatý m2 

67,00 € Detský hrob 8,30 € 

 

Podpora občianskych združení, spolkov a organizácií 

Obec Ludanice podporuje dotáciami občianske a záujmové združenia, spolky a organizácie vykazujúce 

činnosť a aktivitu v obci. V tabuľke sú uvedené schválené dotácie Obecným zastupiteľstvom Ludanice 

pre príslušné kalendárne roky. 

 2021 2020 2019 

OFK Ludanice 13 000 € 13 000 € 13 000 € 

Slovenský zväz telesne postihnutých 1 500 € 1 300 € 1 300 € 

Slovenský orol 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Rímskokatolícka cirkev,  

farnosť Ludanice 
nežiadali 

10 000 € 

(nevyčerpané) 

5 000 € 

(nevyčerpané) 

DHZ Mýtna Nová Ves nežiadali 500 € 1 200 € 

Poľovnícke združenie Ponitran Ludanice 1 600 € 2 000 € 1 300 € 

Rybárske združenie Zádvor 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

ZO Jednoty dôchodcov Ludanice 2 000 € 1 500 € 1 700 € 

ALBIDUS nežiadali nežiadali 300 € 

 

  

Kontakt na správcu klubu mládeže/obecnej posilňovne: Pavol Buday, 0904 911 831 

Otváracie hodiny: 
pondelok – piatok: 9.00 - 19.00 hod. 

sobota: 13.00 - 19.00 hod. 

Poplatok za vstup 
občania Ludaníc a Mýtnej Novej Vsi 3 €/mesiac  

cudzí občania 4 €/mesiac 
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Hlásenie poruchy - ELEKTRINA 0850 111 567 ALTANA - reštaurácia 038/5 319 219 

Hlásenie poruchy - PLYN 0850 111 727 ALTANA - penzión 0910 912 918 

Hlásenie poruchy – VODA 038/5 223 065 Pizzeria Romantik - reštaurácia 038/5 319 724 

Základná škola Ludanice 038/5 319 135 Pizzeria Romantik - ubytovanie 0905 718 735 

Materská škola Ludanice 0911 225 067 Pohostinstvo Ježík František 038/5 319 493 

Farský úrad 038/5 300 611 JUKA Bar 0918 493 612 

Poľnohospodárske družstvo 038/5 319 130 Matrika 038/5 319 010 

Agroplast Mýtna Nová Ves 038/5 319 104 Ekonomický úsek obce 038/5 319 850 

CRONSON, s. r. o. 0911 607 647 Sekretariát starostu obce 038/5 319 139 

INTERSTYLE Mýtna Nová Ves 0905 250 001 Starosta – pevná linka 038/5 319 140 

NOCI - cukráreň a zmrzlina 0907 618 101 Starosta - mobil 0903 412 699 

Obecný úrad Ludanice 

Úradné hodiny 

Pondelok 7:30 – 15:30 

Utorok Nestránkový deň  

Streda 7:30 – 17:00 

Štvrtok 7:30 – 15:30 

Piatok  7:30 – 14:00 

Kontakt: 038/5 319 139 

Slovenská pošta – Ludanice 

Otváracie hodiny 

Pondelok 8:00 – 12:00  13:00 – 15:00 

Utorok 8:00 – 12:00  13:00 – 15:00 

Streda 8:00 – 12:00  15:00 – 17:00 

Štvrtok 8:00 – 12:00  13:00 – 15:00 

Piatok 8:00 – 12:00  13:00 – 15:00 

Kontakt: 038/ 5 319 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekáreň sv. Rafaela 

Otváracie hodiny 

Pondelok 7:30 – 14:00 

Utorok  7:30 – 14:00 

Streda  7:30 – 14:00 

Štvrtok  7:30 – 14:00 

Piatok 7:30 – 14:00 

Kontakt: 038/5 319 324 

Stavebniny Ludanice 

Otváracie hodiny 

Pondelok 8:00 – 16:00 

Utorok 8:00 – 16:00 

Streda 8:00 – 16:00 

Štvrtok 8:00 – 16:00 

Piatok 8:00 – 16:00 

Sobota 8:00 – 12:30 

Kontakt: 038/5 319 201 

LAHA Hurtovňa 1 

Otváracie hodiny 

Pondelok 7:30-12:30  13:00-16:30 

Utorok 7:30-12:30  13:00-16:30 

Streda 7:30-12:30  13:00-16:30 

Štvrtok 7:30-12:30  13:00-16:30 

Piatok 7:30-12:30  13:00-16:30 

Sobota 7:30-11:30 
Kontakt: 0908 646 746; 0948 404 059 

 

Supermarket Jednota 

Pondelok 6:00 – 18:00 

Utorok  6:00 – 18:00 

Streda  6:00 – 18:00 

Štvrtok 6:00 – 18:00 

Piatok 6:00 – 18:00 

Sobota  6:00 – 13:00 

Kontakt: 038/5 319 116 

MK Centrum  

Mýtna Nová Ves 

Pondelok 7:30 - 16:30 

Utorok 7:30 - 16:30 

Streda 7:30 - 16:30 

Štvrtok 7:30 - 16:30 

Piatok 7:30 - 16:30 

Sobota 8:00 - 12:00 
Kontakt: 0940 399 088 

Potraviny LUKA 

 Mýtna Nová Ves 

Pondelok 5:15-11:30  14:30-16:30 

Utorok 5:15-11:30  14:30-16:30 

Streda 5:15-11:30  14:30-16:30 

Štvrtok 5:15-11:30  14:30-16:30 

Piatok 5:15-11:30  14:30-16:30 

Sobota 6:00-11:30 
Kontakt: 0911 504 405 

Kvetinárstvo Viera Haydenová 

Mýtna Nová Ves 

Pondelok        12:30-16:30 

Utorok 8:00-12:00  14:00-16:30 

Streda 8:00-12:00  14:00-16:30 

Štvrtok 8:00-12:00  14:00-16:30 

Piatok 8:00-12:00  14:00-16:30 

Sobota 8:00-12:00 
Kontakt: 0917 255 843 

Potraviny Jana Jedličková 

Otváracie hodiny 

Pondelok 6:00-10:00  15:00-17:00 

Utorok 6:00-10:00  15:00-17:00 

Streda 6:00-10:00  15:00-17:00 

Štvrtok 6:00-10:00  15:00-17:00 

Piatok 6:00-10:00  15:00-17:00 

Sobota 6:00-12:00 

Kontakt: 038/5 319 194 

YOLO 

Otváracie hodiny 

Pondelok 9:00-12:00  13:00-16:30 

Utorok 9:00-12:00  13:00-16:30 

Streda 9:00-12:00  13:00-16:30 

Štvrtok 9:00-12:00  13:00-16:30 

Piatok 9:00-12:00  13:00-16:30 

Sobota 9:00-11:30 

Kontakt: 0918 363 634 

Pohrebníctvo Daniela 

Otváracie hodiny 

Pondelok 8:00-11:00 

Utorok 8:00-12:00  14:00-16:00 

Streda 8:00-12:00  14:00-16:00 

Štvrtok 8:00-12:00  14:00-16:00 

Piatok 8:00-12:00  14:00-16:00 

Sobota 8:00-12:00 

Kontakt:   0903 432 203; 0911 540 428 

Kaderníctvo NATALI 

Otváracie hodiny 

Pondelok 11:00 - 16:00 

Utorok 13:00 - 17:00 

Streda 11:00 - 16:00 

Štvrtok 13:00 - 17:00 

Piatok 11:00 - 16:00 

Sobota   na objednávku 
Kontakt: 0905 426 736 

Kaderníctvo 

Eva Benzová 

Pondelok 14:00-18:00 

Utorok 08:00-15:00 

Streda 14:00-19:00 

Štvrtok 14:00-19:00 

Piatok 08:00-15:00 

Kontakt: 038/5319 298    

.............0903 465 644 

Ambulancia všeobecného 

lekára 

Pondelok – Piatok 7:00-15:00 

Kontakt: 038/5 319 226 

Ambulancia pre deti a 

dorast 

Pondelok – Piatok 7:30-15:00 

Kontakt: 038/5 319 229 

Zubná ambulancia 

BeliDent 

Pon. – Pia.  7:30-15:30 

Kontakt: 0914 200 757 

Obecná knižnica 

Otváracie hodiny 

Streda 15:30 – 16:30 

Kontakt: 038/5 319 139 

NOCI cukráreň 

Pondelok 10:00 – 20:00 

Utorok 10:00 – 20:00 

Streda 10:00 – 20:00 

Štvrtok 10:00 – 20:00 

Piatok 10:00 – 20:00 

Sobota 10:00 – 20:00 

Nedeľa 10:00 – 20:00 

Kontakt: 0907 618 101 
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