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Vážení spoluobčania, 

po roku máte opäť v rukách Ludanické noviny, v ktorých 

sumarizujeme dianie v našej obci za predchádzajúci rok 

2021. V rámci otvorenej komunikácie smerom k občanom 

je úlohou tohto materiálu informovať a priblížiť Vám 

realizované aktivity a činnosti v roku 2021, ktorými sme 

sa snažili prispieť k rozvoju našej obce. 

Zároveň pri príležitosti začiatku nového roka 2022, 

v ktorom si pripomenieme 780 rokov od prvej písomnej 

zmienky o obci Ludanice, by som sa Vám rád prihovoril 

a srdečne Vás pozdravil. 

Nový rok pre každého z nás znamená aj začiatok 

nových plánov a predsavzatí, ktoré by sme v priebehu 

nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom, ako aj 

v pracovnom živote. Nie je to inak ani v samospráve našej 

obce, kde chceme začať s realizáciou nových plánov 

a predsavzatí, pokračovať a dokončiť už začaté projekty. 

Všetkým Vám želám, aby boli súčasťou vašich životov len tí správni ľudia, na ktorých sa budete 

môcť vždy spoľahnúť, aby pri Vás stáli práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať. Prajem Vám 

a Vašim blízkym všetko najlepšie, nech sa Vám splnia všetky túžby a priania. Urobme spoločne všetko 

pre to, aby naša krásna obec bola miestom, kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život. Miestom, 

kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta Vaše deti. Miestom, ktoré potrebuje 

každý z nás a s láskou ho nazýva svojím domovom. Zveľaďujme a rozvíjajme našu obec v každom 

smere v prospech nás všetkých a tiež v prospech tých, ktorí našu obec navštevujú. 

Tiež by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa snažili v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom 

o to, aby bol život v našej obci krajší a lepší. Je potrebné pokračovať vo všetkom dobrom, čo sme začali 

a nebolo toho málo. 

Ďakujem občianskym združeniam, športovým klubom, spolkom a jednotlivcom za ich aktivitu 

a za ich kultúrno-spoločenský prínos, za to, že prikladajú ruku k dielu a pracujú nielen pre seba, 

ale v prvom rade pre obec. 

Ďakujem tiež poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií, zamestnancom obce, všetkým 

dobrovoľníkom a ochotným ľuďom za ich nasadenie, názory a konštruktívny prístup pri rozvoji obce. 

Najkrajšie želania sú tie, ktoré sú úprimné a myslené od srdca. Do nadchádzajúceho nového roka 

2022 Vám v mene svojom, ako aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného 

úradu prajem veľa síl, šťastia, zdravia v každodennom živote a pokoj v rodinách. Verím, že v novom 

roku v nás všetkých budú prevládať tie lepšie vlastnosti, akými sú prajnosť, ochota a dobrosrdečnosť. 

Nech Vám prinášajú radosť a šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich 

najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, 

čo má naozaj skutočnú ľudskú hodnotu.  

 

S úctou k Vám 

Matúš Dočkalik, starosta obce Ludanice  

Príhovor 



3 
 

 

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

1 810 1 533 277 42,01 

 

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia: 

Deti: (do 15 r.) 
 

Mládež: (od 15 do 18r.) 
 

Dospelí: 

Dievčatá: 141 Dievčatá: 19 Ženy: 754 

Chlapci: 136 Chlapci: 26 Muži: 734 

Spolu:  277 Spolu:  45 Spolu:  1 488 

 

Zmena stavu obyvateľov od 01.01.2021 do 31.12.2021 

Narodených Zomrelých Prihlásených Odhlásených Celkový prírastok 

25 17 66 47 2 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva Ludanice 

Demografické údaje obce Ludanice k 31.12.2021 

 
Silvester Bilik 

 
Vladimír Čerňan 

 
Bc. Bohumír Donoval 

 
Lukáš Genšor 

 
Monika Gígelová 

 
Zuzana Gígelová 

 
Mgr. Monika Košecká 

 
Vladimír Krajčovič 

zástupca starostu obce 
 

Andrej Štaffen 
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Činnosti realizované v obci Ludanice a miestnej časti Mýtna Nová Ves v roku 2021 

 

Na nasledujúcich stranách sú uvedené činnosti, aktivity a realizované práce v obci Ludanice a miestnej 

časti Mýtna Nová Ves v roku 2021. Najskôr sú uvedené kultúrne, spoločenské, športové podujatia 

a aktivity. Ďalšia časť je zameraná na oblasť správy obecného majetku a ostatné činnosti. 

 

Kultúrne, spoločenské a športové aktivity v obci 

 

Testovanie na Covid-19 - v prvom štvrťroku roka 

2021 sme skoro každú sobotu poskytovali občanom 

možnosť dať sa otestovať na ochorenie Covid-19. 

Veľké poďakovanie patrí všetkým členom odberného 

tímu, ktorí sa zúčastňovali a zabezpečovali testovanie, 

aby aj vďaka tejto službe mali naši občania 

jednoduchší prístup k testovaniu.  

 

 

 

 

Seniorské srdce (20 rokov) - v marci sme si 

pripomenuli 20. výročie vzniku folklórno – 

dramatického súboru „Seniorské srdce.“ Zároveň sa 

krásneho životného jubilea dožila aj vedúca súboru, 

p. učiteľka Betka Sochanová. Pani Sochanovej 

i všetkým členom Seniorského srdca ešte raz prajeme 

všetko najlepšie, najmä pevné zdravie, aby nám ešte 

mohli pri kultúrnych podujatiach naďalej rozdávať 

radosť a potešenie.  

 

 

Jarné upratovanie chotára - v sobotu 17. 4. sme 

v spolupráci s Poľovníckym združením Ponitran 

Ludanice organizovali prvýkrát v obci akciu tohto typu 

s názvom Jarné upratovanie chotára, kde sme sa 

zamerali na zber odpadkov popri cestách v chotári 

Ludaníc a Mýtnej Novej Vsi. Obrovské a srdečné 

poďakovanie patrí všetkým zúčastneným 

dobrovoľníkom a rodinám s deťmi. Urobil sa kus dobrej 

roboty, čo si veľmi vážime a ďakujeme každému 

jednému zúčastnenému. Z prírody okolo obce sa 

vyzbieralo 4 560 kg odpadu, plus ďalších približne 

60 pneumatík. Rovnakú akciu plánujeme zorganizovať 

aj v roku 2022.  
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MDD - zmrzlina zadarmo pre deti - k príležitosti 

sviatku Medzinárodného dňa detí sme v spolupráci 

so Zmrzlinou Ludanice pripravili pre deti do 15 rokov 

malý darček. Deti dostali k ich sviatku zmrzlinu 

zadarmo a nás tiež veľmi potešila detská radosť 

z tohto malého darčeka.   

 

 

70 rokov poľovníctva v Ludaniciach a okolitých 

obciach - Poľovnícke združenie Ponitran Ludanice 

oslávilo 70 rokov poľovníctva v Ludaniciach a okolitých 

obciach. Celému združeniu prajeme všetko dobré, aby 

tento subjekt pôsobil veľa ďalších rokov v našej obci 

a vo vzájomnej spolupráci. 

  

 

 

 

 

 

 

Uvítanie detí do života - v júni sa uskutočnilo 

v obecnom parku uvítanie novonarodených detí. 

Uvítali sme narodené deti v roku 2020 do života 

a rodičom sme odovzdali darček. Deťom prajeme veľa 

zdravia a rodičom aj veľa radosti z detí.  

 

Privítanie nového p. farára - od 1. júla 2021 bol 

do našej farnosti Ludanice menovaný za farára 

vdp. Ľuboš Martíny. Pri tejto príležitosti sme nového 

p. farára aj v našom farskom chráme privítali. Prajeme 

mu najmä pevné zdravie, nech sa v našej farnosti 

a obci medzi nami dobre cíti, aby sme pri vzájomnom 

porozumení a spolupráci rozvíjali našu obec nielen 

materiálne, ale i duchovne. Zároveň aj 

predchádzajúcemu p. farárovi vdp. Dušanovi 

Kajanovičovi ďakujeme za jeho duchovnú službu, 

ktorú v našej farnosti vykonával 14 rokov a prajeme 

mu všetko dobré.  

 

Otvorenie prázdnin - začiatkom júla sme organizovali 

v areáli Obecného futbalového klubu podujatie 

s názvom Otvorenie prázdnin. Pre deti boli pripravené 

rôzne atrakcie – skákací hrad, penová show, súťaže, 

opekačka, cukrová vata a pod. 
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Koncert dychovej hudby Trenčianska dvanástka - 

v rámci Kultúrneho leta v našej obci sme pripravili 

koncert dychovej hudby Trenčianska dvanástka. 

Počasie nám vtedy veľmi neprialo, keďže v priebehu 

koncertu väčšinu času pršalo, no tóny dychovej hudby 

bolo aj tak možné si vypočuť alebo si aj zatancovať. 

 

 

 

 

Opekačka Zväzu telesne postihnutých - spolu 

so Zväzom telesne postihnutých sme zorganizovali 

spoločenské posedenie a opekačku, aby sme aj 

takýmto štýlom spríjemnili letné dni členom zväzu. 

Pevne dúfame, že prítomným sa páčilo takéto 

podujatie.  

 

 

Deň obce Ludanice - koncom augusta sme 

zorganizovali podujatie s názvom Deň obce Ludanice. 

Pred kultúrnym domom bola vo večerných hodinách 

zábava s hudobnou skupinou Žochári. Veríme, 

že všetci zúčastnení sa dobre zabavili, keďže predtým 

z dôvodu pandemických opatrení dlho nebola takáto 

príležitosť. 

 

 

 

Ludanický beh (Memoriál Petra Bartu)  - v rámci Dňa 

obce Ludanice sa organizoval aj Ludanický beh – 

Memoriál Petra Bartu. Podujatia sa zúčastnilo 

množstvo bežcov a aj detí. Dúfame, že aj takýmto 

štýlom sme pritiahli deti k športovej aktivite. Príprava 

tohto podujatia nebola jednoduchá, preto opäť 

ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

podieľali na príprave podujatia, občerstvení, úprave 

trate, sponzorom a tiež aj všetkým zúčastneným 

bežcom.  

 

 

DHZ na súťaži – Dobrovoľný hasičský zbor Ludanice 

- Mýtna Nová Ves sa po niekoľkých rokoch opäť 

zapojil do hasičskej súťaže v Chrabranoch. Naši hasiči 

úspešne obstáli medzi kvalitnými tímami s dlhodobou 

tradíciou. Členom DHZ ďakujeme, že sa zapojili 

a vzorne reprezentovali obec.  
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Čestné občianstvo p. Kolarovič - Obecné 

zastupiteľstvo v Ludaniciach udelilo čestné občianstvo 

obce Ludanice p. Fridrichovi Kolarovičovi za rozvoj 

školstva a kultúry v obci Ludanice v rokoch 1948 – 

1962. Dňa 24. 8. sme ho už 101 - ročnému 

p. Kolarovičovi boli spolu s p. poslankyňou Monikou 

Gígelovou aj odovzdať. V tento deň sme sa s ním 

naposledy stretli, keďže v nedeľu 5. 12. sme prijali 

smutnú správu, že p. Kolarovič nás navždy opustil. 

Za jeho pôsobenie v našej obci mu ešte raz 

vyjadrujeme poďakovanie.  

 

Ukončenie prázdnin - v rámci Kultúrneho leta sme 

ponúkli kultúrny program pre všetky generácie 

obyvateľov, deti, mladých, strednú generáciu 

aj starších. Záverečným podujatím Kultúrneho leta 

bolo ukončenie prázdnin, kde sa ponúkali grilované 

špeciality a zábava s kapelou Nová stopa, ktorému 

predchádzalo hudobné vystúpenie Simsalala 

pre najmenšie deti.  

 

 

Očkovanie proti Covid-19 - ďalšou službou 

pre občanov bola možnosť očkovať sa proti ochoreniu 

Covid-19 priamo aj v našej obci. Vybavili sme 

výjazdovú očkovaciu jednotku do našej obce, aby sa 

mohol dať zaočkovať každý, kto chcel a nemusel 

niekde cestovať. Bolo k dispozícii očkovanie vakcínou 

od spoločnosti Johnson & Johnson a viackrát vakcínou 

od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Túto službu aj veľa 

občanov využilo.  

 

 

Mesiac úcty k starším - október je mesiacom 

venovaným našim seniorom. Za bežných okolností by 

sme organizovali v kultúrnom dome program 

a posedenie pre našich seniorov, kde by sme sa mohli 

spoločne stretnúť. V súčasnej pandemickej situácii by 

takéto väčšie stretnutie seniorov v interiéri mohlo 

predstavovať určité riziká. Seniori si zaslúžia, aby sme 

im venovali pozornosť, lásku i úctu. Z tohto dôvodu 

obec Ludanice pripravila pre seniorov malú pozornosť 

– nákupnú tašku, magnetku, kalendár a poukážku 

v hodnote 10 €. Pevne veríme, že týmto krokom sme 

potešili našich seniorov.  
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Mikuláš v uliciach obce - opäť aj tento rok Mikuláš 

neobišiel našu obec a prechádzal ulicami obce, aby 

potešil deti sladkým balíčkom. Bolo veľmi príjemné 

vidieť veľký počet detí, mladých i starších ľudí stojacich 

na uliciach a najmä úsmev na tvárach, ktorý im aj 

takouto formou mohol Mikuláš urobiť po roku opäť. 

Veľké poďakovanie tiež patrí aj sponzorom, vďaka 

ktorým sme mohli spraviť pre deti balíčky ešte väčšie 

a štedrejšie.  

 

 

Koncoročný beh  - pohyb je určite dôležitý aj 

cez Vianoce, preto si priaznivci behu z Ludaníc 

a blízkeho okolia spríjemnili 2. sviatok vianočný 

tzv. „koncoročným behom“ zasneženou krajinou 

k háju. Každý bežec bol odmenený účastníckou 

medailou. 

 

 

 

Správa obecného majetku a ostatné aktivity 

 

 

Ludanické noviny - začiatkom roka 2021 sme tiež 

doručovali do domácností tzv. Ludanické noviny, 

v ktorých občania mohli nájsť prehľad všetkých 

realizovaných prác, aktivít a činností v našej obci 

od začiatku súčasného volebného obdobia, ale 

i ďalšie dôležité informácie. Okrem tlačenej formy 

si ich môžu občania preštudovať aj v elektronickej 

forme na internetovej stránke obce, kde sú zverejnené 

a pribudne k nim aj táto verzia miestneho občasníka.  

 

 

 

Respirátory pre občanov - začiatkom februára 2021 

vznikla v rámci pandemických opatrení povinnosť nosiť 

respirátory. Teraz sa nám to zdá už ako bežné 

a samozrejmosť, že jednoducho si tento tovar kúpime, 

no spočiatku to nebol až taký dostupný tovar, preto sme 

zabezpečili najskôr pre seniorov a potom aj 

pre každého občana respirátory, ktoré sme každému 

doručili, aby sme aj takýmto spôsobom pomohli našim 

občanom chrániť svoje zdravie.  
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Veľkonočná výzdoba - k sviatkom Veľkej noci sme 

v uplynulom roku spravili aj veľkonočnú výzdobu 

v obci, keďže doteraz to nebolo zaužívané, aby sme aj 

v tomto období roka trošku skrášlili a spríjemnili 

prostredie obce.  

 

 

 

 

 

 

 

Výmena osvetlenia v telocvični - z finančných 

prostriedkov obce boli zakúpené nové LED svetlá 

do telocvične. Za iniciatívu a realizáciu výmeny 

osvetlenia patrí poďakovanie členom miestneho klubu 

Slovenský orol Ludanice, ktorí reprezentujú našu obec 

v stolnom tenise. Výmenou osvetlenia budú zlepšené 

podmienky na športovanie v telocvični vo večerných 

hodinách a znížia sa náklady na elektrickú energiu.  

 

Rozšírenie, spevnenie a osvetlenie chodníka - 

postupnými krokmi sme rozšírili, spevnili a aj osvetlili 

„chodník“ popri ihrisku. Obyvatelia z Nádražnej ulice 

dosť často využívajú pri ceste do centra obce skratku 

popri ihrisku, ktorá bola úzka a s nerovným povrchom. 

Ešte v októbri 2020 sme prostredníctvom brigády 

spolu so sympatizantmi OFK presunuli ohradu, aby 

sme rozšírili priestor pri potoku. Vzhľadom k vlastníckej 

štruktúre pozemkov nebolo možné využiť iné riešenia, 

preto aspoň asfaltovou drťou sme spevnili a vyrovnali 

tento „chodník“, čím sa určite zlepší prechodnosť tohto 

úseku občanom a vďaka osvetleniu môžu tadiaľto občania bezpečne prechádzať aj vo večerných 

hodinách. Úprimné poďakovanie patrí p. poslancovi Vladimírovi Krajčovičovi za jeho nezištnú pomoc 

s montážou osvetlenia a p. poslancovi Vladimírovi Čerňanovi za organizáciu brigád, ktorými 

sa zveľaďuje areál OFK, za vysávanie lístia v obecnom parku a pomoc so starostlivosťou o zeleň v obci. 

Asfaltovú drť sme tiež použili na spevnenie cesty v areáli OFK, aby ľudia v prípade nepriaznivého 

počasia mohli prejsť po dobrom povrchu až k tribúne. 

 

Nová tržnica - tržnica oproti obecného úradu nebola 

úplne najvhodnejšie situovaná z bezpečnostného 

hľadiska, keďže je v tejto časti vyšší pohyb vozidiel 

a neraz tam vznikli nebezpečné situácie. Tiež drevené 

búdky boli využívané iba ako skúšobné kabínky. Preto 

sme vytvorili nové predajné miesto a presunuli sme 

tržnicu za kultúrny dom, kde je väčší a bezpečnejší 

priestor pre občanov. Zakúpené boli prístrešky 

pre predajcov, kde môžu umiestniť svoj tovar a tiež 

je tu aj skúšobná kabínka pre kupujúcich.  
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Úprava bežeckej dráhy - v jednu aprílovú sobotu sme 

vďaka Vladimírovi Krajčovičovi staršiemu a mladšiemu 

upravili bežeckú dráhu v areáli základnej školy, ktorá 

už bola zanedbaná a nespôsobilá na vykonávanie 

športových aktivít. Preto sme sa aj na dožadovanie 

priaznivcov behu rozhodli túto dráhu upraviť, aby bolo 

možné na nej bezpečne športovať. Obom ďakujeme 

za odvedenú prácu.  

 

 

 

 

Úprava zelene v obci - každoročne sa snažíme 

upravovať a zveľaďovať našu obec prostredníctvom 

výsadby a úpravy zelene. Je to podstatný prvok 

estetického vzhľadu verejného priestranstva obce a aj 

týmto spôsobom si môžeme vytvárať príjemnejšie 

prostredie. V týchto prácach sme opäť pokračovali 

aj v roku 2021. Poďakovanie patrí všetkým 

dobrovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

nezištne podieľajú na týchto prácach.   

 

 

Očistenie Lurdskej jaskyne - Lurdská jaskyňa, ako 

nazývame tento objekt v našej obci, bola už značne 

zarastená a výrazne splývala s okolitým prostredím. 

Lurdskú jaskyňu sme očistili, aby opäť mohla krásne 

vyniknúť v danom priestore a zlepšila sa aj estetická 

stránka tohto miesta.  

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia cesty v Mýtnej Novej Vsi - miestna 

komunikácia v Mýtnej Novej Vsi bola vo veľmi zlom 

technickom stave už dlhé roky a bola potrebná 

rekonštrukcia. Z tohto dôvodu bola realizovaná 

rekonštrukcia danej miestnej komunikácie a aplikoval 

sa nový asfaltový koberec.   
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Nový chodník, autobusová zastávka a priechod 

pre chodcov - od križovatky cesty I. triedy I/64 

smerom na Horné Obdokovce nebol žiaden chodník 

a z bezpečnostného hľadiska bol tento úsek veľkým 

rizikom, keďže tadiaľto prechádza veľa ľudí napr. aj 

na železničnú stanicu. Rovnako aj úsek 

od železničného priecestia bol vo veľmi zlom stave. 

Vybudovali sme nový chodník od križovatky 

až po Nádražnú ulicu, vytvoril sa aj osvetlený priechod 

pre chodcov, ktorý spĺňa bezpečnostné štandardy 

a umožní bezpečnejšie prepojenie ulíc Topoľčianska 

a 1. mája, súčasťou tohto priestoru je aj samostatný 

zastávkový pruh pre autobusy a nová autobusová zastávka. Vybudovaním všetkých týchto objektov 

sa najmä zvýši, zlepší bezpečnosť a komfort pre chodcov a v neposlednom rade aj celkový vizuálny 

vzhľad tejto ulice. 

 

 

Klimatizácia MŠ a OÚ - extrémne horúčavy 

sa už bežne vyskytujú v našej oblasti a vybavenie 

budov klimatizáciou sa stáva bežným štandardom. 

Aj z dôvodu nedostatočnej izolácie bola v budove 

materskej školy počas horúčav veľmi vysoká teplota 

v interiéri, bežne aj 33 °C, čo určite nebolo vhodné 

a príjemné prostredie pre deti. Rozhodli sme sa riešiť 

tento dlhodobý problém a v budove materskej školy 

sme umiestnili klimatizáciu, aby sa zvýšil komfort 

a zlepšilo prostredie pre deti. Rovnaký problém bol aj 

na obecnom úrade, preto bola umiestnená klimatizácia 

tiež v tejto budove, aby bolo zlepšené pracovné 

prostredie zamestnancov obce.  

 

 

Označenie verejných budov - spravili sme aj 

označenie verejných budov, konkrétne kultúrneho 

domu, zdravotného strediska, materskej školy 

a základnej školy, ktoré okrem estetického hľadiska 

má aj funkčný význam, keďže do týchto budov, najmä 

do zdravotného strediska, vstupujú občania nielen 

z našej obce a umožňuje to ľahšiu orientáciu.  
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Oplotenie budúceho zberného dvora - minulý rok 

sme od SPF bezplatne získali pozemok, na ktorom by 

mal byť v budúcnosti umiestnený zberný dvor, na čom 

postupne pracujeme. Aby sme aj plnili zmluvné 

podmienky nadobudnutia pozemku, tento pozemok 

sme ohradili. Mierne sa upravoval projekt zberného 

dvora a s tým boli spojené ešte vyjadrenia rôznych 

subjektov. Už s platným stavebným povolením by sme 

sa konečne aj mohli zapojiť do výziev o poskytnutie 

finančných prostriedkov na vybavenie zberného dvora.  

 

 

Výmena strešnej krytiny prístreška - keď sa 

v minulosti menila strecha na kabínach OFK, 

nevymenila sa strešná krytina prístreška. Z dôvodu 

havarijného stavu hrozilo jej prepadnutie. Rozhodli 

sme sa túto strechu opraviť hlavne z bezpečnostných 

dôvodov. 

 

 

 

 

Nový traktor - po viacerých pokusoch v snahe 

o získanie finančných prostriedkov na zakúpenie 

nového traktora bolo naše úsilie konečne úspešné 

a vďaka Environmentálnemu fondu sme získali 

na tento účel dotáciu vo výške 70 000 €. Pevne veríme, 

že nový traktor bude veľa rokov dobrým pomocníkom 

pre potreby našej obce a služby občanom.  

 

 

 

 

Obnova časti plota obecného úradu - z dôvodu 

veľmi zlého stavu pôvodného plotu, sme realizovali 

jeho obnovu. Pôvodný plot bol vymenený za nový 

betónový plot. 
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Nové autobusové zastávky - vďaka mikroregiónu 

Svornosť sa podarilo získať dotáciu vo výške 26 369 € 

na obnovu autobusových zastávok. Predchádzajúce 

zastávky mali už svoj vek, boli aj hrdzavé 

a z estetického a funkčného hľadiska už nie zrovna 

najvhodnejšie. Teší nás, že sa konečne podarilo 

zrealizovať výmenu autobusových zastávok za nové, 

pekné a moderné. Staré zastávky sa nachádzajú 

na dvore obecného úradu a plánujeme ich nejakým 

štýlom upraviť, aby sa dali použiť pre účely parkovania 

kosačiek a uskladnenia náradia.  

 

 

Výstavba výťahu v zdravotnom stredisku - koncom 

roka sme začali realizovať výstavbu výťahu, ktorý 

sa pristavuje ku kultúrnemu domu. Týmto spôsobom 

chceme pomôcť našim občanom s obmedzeným 

pohybom pre jednoduchší prístup k lekárom na prvom 

poschodí zdravotného strediska. Problémy, ktoré sa 

v priebehu realizovania prác vyskytli, spôsobili 

predĺženie výstavby. Veríme, že stavba bude 

dokončená v najbližších mesiacoch a nový výťah bude 

užitočný a prospešný pre ľudí. 

 

 

Nový betlehem - Betlehem s postavami Svätej rodiny 

a troch kráľov je neoddeliteľnou súčasťou Vianoc. 

V priebehu vianočného obdobia aj v našej obci 

skrášľoval priestor pred kostolom nový betlehem. Teší 

nás, že toto dielo oslovilo veľa ľudí a vzbudilo pozitívne 

reakcie. Nech je tento nový betlehem požehnaním 

pre celú obec a prináša potešenie mnohým ľuďom. 

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom prispeli k tomuto krásnemu dielu.  

 

 

 

Spolu s kolektívom zamestnancov obecného úradu sa snažíme zapájať do rôznych výziev na získanie 

finančných prostriedkov, aby sme takýmto spôsobom získali pre našu obec financie na realizovanie 

rôznych projektov. Je to bežná prax, že niekedy ste úspešní, niekedy nie, no som rád, že v tomto smere 

sme aktívni a niekedy sa predsa aj podarí získať dotácie a financie na podporu projektov, aby sme 

zveľaďovali našu obec.  

 

Za konštruktívnu spoluprácu a podporu realizovaných aktivít patrí poďakovanie poslancom obecného 

zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu a mnohým dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

pomohli pri vykonávaní uvedených činností. 
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Narodené deti v roku 2021 

 

 

 

Mladomanželia v roku 2021 

 

 

Zomrelí občania v roku 2021 

 

  

   
Simona Aneštíková Ondrej Barát Tobias Chochula 

Oliver Foltán Richard Gigel Diana Gunišová 

Lea Holíková Samuel Jozef Hubinský Justína Janči 

Martina Kissová Peter Kmeťo Mathias Theo Krošlák 

Ján Martinský Andrej Moravčík Marko Nedeľka 

Adela Panovčíková Agáta Panovčíková Lucka Paulenová 

Tatiana Paulenová Ján Resutík Eduard Šiška 

Olívia Školáková Ema Štadlerová Karolína Valentová 

Patrik Vrábel   

  
Martin Kučerka – Renáta Heráková Andrej Kubek – Nicolette Magušinová 

Ľuboš Holík – Anna Šmantíková Björn Maurer – Katarína Sedlárová 

Zdenko Štadler – Martina Budajová Andrej Královič – Martina Jamrichová 

Tomáš Halmo – Alžbeta Macková Dušan Michalík – Katarína Kisová 

Róbert Mikát – Katarína Zelisková Franjo Bijelonjić – Miroslava Bublová 

Tibor Anderko – Ekaterina Andrejevna Ziazeva  

  

   
Antónia Budajová František Doležaj Valéria Halmová 

Ján Harmady Marián Hudec Margita Kapustová 

Ladislav Karcol Vladimír Košecký Jiři Kotýnek 

Ladislav Krajčovič Mária Markovičová Mária Otrubová 

Helena Stolárová Ľudmila Števčíková Vladimír Šupa 

Izabela Vaňová Mariana Vranková  
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O školstve, kultúre a športe v obci 

ZŠ s MŠ Ludanice - uplynulý rok 2021 

bol pre žiakov, rodičov a učiteľov rokom 

nepohody a opakujúcich sa výziev. 

Domáce vzdelávanie od začiatku 

narážalo na rôzne prekážky: rozdielny 

prístup na internet, rozdielna schopnosť 

zvládania online vyučovania, rozdielne 

technické prekážky, atď.  

Najväčším problémom bola dlhodobá 

strata sociálnych kontaktov žiakov, 

zmena režimu dňa, strach a stres. 

Škola musela zabezpečiť jednotnú 

platformu na online vzdelávanie žiakov, vytvorila v priebehu roka niekoľko desiatok rozvrhov hodín, 

zabezpečila technické vybavenie učiteľov aj niektorých žiakov, vytvorila novú dokumentáciu 

na hodnotenie žiakov tak, aby boli schopní zaradiť sa do pravidelného, štruktúrovaného režimu, ktorý 

fungoval pred pandémiou. Zvládnutie učebných osnov tak bolo len vďaka symbióze žiak – učiteľ – rodič. 

Ďakujeme rodičom za pomoc deťom, za tiché našepkávanie spoza monitora, za prinášanie telefónov 

či notebookov do školy z dôvodu inštalácií počítačových programov. Učitelia absolvovali niekoľko 

vzdelávaní v oblasti využívania IT technológií, len aby vzdelávanie prebiehalo čo najplynulejšie.  

Žiakom obdobie mimoriadnych opatrení prinieslo do ich života zmenu. Príchod detí späť do školských 

lavíc prinieslo pre ne veľké výzvy. Rýchla adaptabilita väčšiny žiakov však milo prekvapila a ukázala, že 

škola má šikovných žiakov. Škola však prežívala najväčšiu radosť, keď bola plná detí. Snažili sme sa 

vytvoriť pre deti prostredie bezpečia a pohody. Zapájali sme sa do projektov Nadácia ZSE, Recyklohry, 

Múdre hranie, Čítame radi, Enter, Triediš, triedim, triedime. Škola získala aj malé granty Stromácke leto 

a Stromácka jeseň. Nepoľavili sme ani v účastiach žiakov na súťažiach, aj keď len v online priestore. 

Deti absolvovali súťaže v slovenskom jazyku, anglickom jazyku, matematike, biológii, dejepise, 

geografii, pohybových skladbách, FLL robotike, výtvarné súťaže. Úspešné boli aj v environmentálnych 

súťažiach so Stromom života v kluboch Mravenisko, SilvaKlub, Mačičkovo, Chobotničky. Získali prvé 

umiestnenia v rámci Slovenska v súťažiach  Enviropátračky, Take Me Out a Strom prianí. Žiaci nezabudli 

ani v čase pandémie pomáhať iným, a to v zbierkach Biela pastelka, Hodina deťom a Darček pre život. 

Aj materská škola sa snažila vytvárať pre deti zaujímavý program. Deti sa zapojili do výtvarnej súťaže: 

,,Jeseň pani bohatá“, zúčastnili sa Ovocníčkových a zeleninových dní, či výstavy šarkanov a vytvorili 

veľa vianočných výrobkov. Nezabudli  ani na svetové, či medzinárodné dni, ako sú Svetový deň srdca, 

stromov alebo Deň materských škôl, kedy 

bol celý program  zameraný na tvorbu 

výrobkov. Pripomenuli si aj dôležitosť 

založenia prvej opatrovne v Banskej Bystrici.  

Základná škola s materskou školou chce byť 

stále miestom vzdelávania a výchovy, 

miestom tolerancie a spolupráce, miestom 

bezpečia a úsmevu. Všetky ostatné 

požiadavky na školu nechávame na iné 

organizácie.  

 

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Ludanice, Mgr. Vladimír Káčer.  
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Slovenský orol MK Ludanice – už 

dlhé obdobie vykonáva v obci rôzne 

činnosti a inak to nebolo ani v roku 

2021. 

• Turistika – kvôli obmedzeniam 

v súvislosti s aktuálnou pandémiou 

sa turistické výlety začali až 15. 6. 

návštevou Hriňovej, Skalky 

a Čierneho Balogu. Pri príležitosti 

sviatku Sedembolestnej Panny 

Márie sa uskutočnil 15. 9. výstup 

na Tribeč. 

• Cyklopúte – zúčastnili sme sa viacerých pútí, a to konkrétne 5. 7. v Nitre na sviatok sv. Cyrila 

a Metoda, 18. 7. púť do Topoľčianok a 22. 8. púť do Novej Vsi nad Žitavou. 

• Cykloturistika – členovia Slovenského orla miestneho klubu Ludanice v rámci pobytu na Zamagurí 

navštívili Červený Kláštor, Lesnicu, Szcawnicu v Poľsku, Podspády – Tatranská Javorina, Morské 

oko v Poľsku. Tiež sa zrealizovala turistika na Butkov a ďalšia do Bánova na cintorín a hrob 

vdp. Petra Ráceka a sestry Veroniky. Každú nedeľu absolvujú cyklisti trasu Ludanice – Čakajovce – 

Šurianky – Horné Obdokovce – Ludanice (43 km). 

• Futbal na malé bránky – na viacúčelovom ihrisku u p. Nemca sa pravidelne v nedeľu dopoludnia 

stretávajú muži a hrajú futbal medzi sebou. 

• Stolný tenis – žiaci a žiačky ZŠ s MŠ Ludanice hrávajú pravidelne vo štvrtok. Stolný tenis hrávajú 

Macková Lucia, Kolárová Sabína, Nela Zemanová, Filip Sommer, Tadeáš Zelenák, Jakub Kupec, 

Artúr Kmeťo. Žiaci mali tiež obmedzené možnosti trénovania z dôvodu pandemických opatrení. 

• Stolný tenis „A“ družstvo – je účastníkom 4. ligy, kraj Nitra. V jesennej časti sa odohralo 9 zápasov, 

8 víťazných a jedna remíza. V tabuľke sme umiestnení na 1. mieste. Súťaž sa prerušila 20. 11. kvôli 

pandemickým opatreniam. Za „A“ družstvo hrali Maňák Peter, Benko Ivan, Uhlárik Peter, Smutný 

Miloš, Uhlárik Andrej, Uhlárik Michal, Dvořák Ján, Kazemi Salij, Malina Štefan. V jesennej časti chýbal 

hráč Žitňanský Miloš, ktorému fandíme, aby sa uzdravil. 

• Stolný tenis „B“ družstvo – je účastníkom 6. ligy OSST Topoľčany. V jesennej časti odohralo družstvo 

5 zápasov, všetky víťazne. V tabuľke sme umiestnení na 1. mieste. Súťaž sa prerušila 20. 11. kvôli 

pandemickým opatreniam. Za „B“ družstvo hrali Kazemi Salij, Malina Štefan, Kapusta Andrej, Barát 

Bohumil, Krajčovič Dušan, Bačovský Juraj, Cifra Bohumil, Kijac Miroslav, Krajčovič Oliver, Benko 

Ivan, Macko Jozef.  

Za reprezentáciu našej obce, či v turistike, cykloturistike alebo stolnom tenise všetkým ďakujem, za úsilie 

a nasadenie v zápasoch, na tréningoch a jednotlivých cyklotúrach a ďakujeme za finančnú podporu 

obce Ludanice.  

Predseda miestneho klubu Slovenského orla Ludanice, Jozef Macko.  

 

ZO JDS Ludanice – naša organizácia vznikla na jeseň 

v roku 2000. Každoročne sme sa rozrastali 

a v súčasnosti máme 80 členov. Nie je to veľký počet 

na našu obec, ale aj tak sme radi, že sa ešte držíme. 

Medzičasom od nás odišli členovia z obce Dvorany nad 

Nitrou a ,bohužiaľ, museli sme sa rozlúčiť s mnohými, 

ktorí nás navždy opustili alebo sú vážne chorí. Naša 

organizácia sa zapája do rôznych činností 

organizovaných obcou. Vďační sme za to, že sme 
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dostali priestory klubu, kde sa doteraz môžeme schádzať. Veľká časť našej kultúrnej činnosti vznikla, 

alebo sa odohráva práve v priestoroch klubu. Usporadúvali sme tu mnohé výstavy za posledné roky: 

napr. aranžovanie vianočných ikeban, výstava betlehemov, veľkonočných ozdôb, vynášanie Moreny, 

U starej matere a iné ďalšie, ktoré boli dopĺňané peknými výšivkami (pani Judita Košecká a Cyril Mikát). 

Väčšie výstavy sme usporadúvali v kultúrnom dome (jesenná výstava, atď.). Veľmi zaujímavá výstava 

bola v budove bývalej Materskej školy s názvom Ludanice kedysi a dnes. Okrem tejto činnosti sme 

organizovali aj návštevy divadelných predstavení a termálnych kúpalísk. 

Súčasne s našou organizáciou sme založili aj súbor pod názvom Seniorské srdce, ktorý našu obec 

reprezentoval doma, v okrese, ale aj v iných okresoch na mnohých pekných podujatiach. Vzácnosťou 

nášho súboru je, že vystupujeme v pôvodných ludanických krojoch.  

Keďže vekové zloženie členov našej ZO je pomerne vysoké, zvlášť sme sa nezapájali do športovej 

činnosti. No predsa medzi sebou máme člena (p. Jožko Macko), ktorý nás reprezentoval v stolnom 

tenise a vždy nás potešil nejakou medailou. Najväčším športovým úspechom pre nás bol rok 2019, kedy 

OO JDS usporiadala v našej obci okresné športové hry seniorov. Akcia bola veľmi úspešná, na nej sa 

objavili aj naše dámske talenty (Eva Burkovičová, Anka Gerháthová, Katka Krajčovičová). 

Toto je veľmi stručné zhodnotenie našej doterajšej činnosti.  

Chcela by som poďakovať za nás vedeniu obce za podporu a zaželať im aj nám veľa zdravia, lásky 

a porozumenia. Zároveň všetkým občanom obce Ludanice a miestnej časti Mýtna Nová Ves v tento 

nový rok 2022 prajem veľké oči, aby ste videli všetky krásy života; veľké uši iba pre dobré správy; veľký 

nos, aby ste zacítili len správne príležitosti; veľké nohy, aby ste pochodili tie najkrajšie miesta; veľké 

ruky, aby ste podržali všetkých, ktorí to potrebujú a veľké srdce, aby sa do neho vošli všetci, ktorých 

ľúbite a ktorí ľúbia vás.  

Predsedníčka ZO JDS Ludanice, Alžbeta Sochanová.  

 

SZTP a ZPCCH Ludanice – 

Základná organizácia Slovenského 

zväzu telesne postihnutých 

a Zväzu postihnutých civilizačnými 

chorobami pracuje pod jedným 

vedením a výborom. Snahou 

výboru je spríjemniť život zdravotne 

postihnutých členov. Preto výbor 

zorganizoval rôzne spoločenské 

a kultúrne podujatia aj v čase 

ťažkého roku, ktorý bol poznačený pandémiou ochorenia Covid-19.  

V júli 2021 sa konala hodnotiaca výročná členská schôdza, kde sa podávalo občerstvenie a dávali sa 

upomienkové predmety členom, ktorí sa dožili životného jubilea. Boli zakúpené všetkým členom 

vitamínové lieky, ktoré im boli odovzdané na schôdzi. Schôdza sa niesla aj v duchu 30. výročia vzniku 

SZTP a predsedníčka p. Margita Krajčovičová bola ocenená plaketou za dlhoročnú obetavú prácu 

v prospech organizácie. 

V júli sme absolvovali zájazd do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, kde sme dopoludnia obdivovali 

okrasné rastliny a dreviny. Popoludní sme si spríjemnili voľné chvíle vo vinárskych závodoch 

v Topoľčiankach. V spoločenskej miestnosti sme ochutnávali päť druhov vína s malým občerstvením. 

Ocenili sme, že sme mohli absolvovať prehliadku výrobne vína, ako aj archív vín, ktoré boli vyrobené 

ešte koncom 18. storočia. Program dňa bol naplnený a všetci sme sa spokojní vrátili domov. 

V auguste sme zorganizovali spoločenské posedenie pri opekaní v prírode, konkrétne na futbalovom 

ihrisku v Ludaniciach. Pozvali sme aj živú muziku, aj sme si s nimi zaspievali a občerstvili sa dobrým 

vínom a opekanými špekáčikmi. Pri opekaní nám pomohli starosta obce p. Dočkalik a predsedníčka 

Komisie kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia, p. Gígelová, čo sme si vážili a ocenili. 
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Navštívili sme aj zdravotne ťažko chorých členov, ktorí nemohli prísť medzi nás a potešili sme ich malou 

pozornosťou vo forme ovocia a našou prítomnosťou. Nezabudli sme ani na členov, ktorí nás predišli 

do večnosti a uctili sme si ich smútočnou ikebanou.  

Všetky akcie sme mohli uskutočniť a zorganizovať vďaka podpore a sponzorským príspevkom, a to 

konkrétne dotáciami schválenými obecnými zastupiteľstvami v Ludaniciach a Dvoranoch nad Nitrou, 

sponzorským príspevkom od p. Lukačoviča – Mäso a údeniny Ludanice a taktiež vďaka poskytnutiu 

priestranstva od OFK Ludanice. Ďakujeme aj hudobnej skupine Podzoborskí heligonkári z obce  

Výčapy-Opatovce za spestrenie programu. Všetkým patrí naše srdečné poďakovanie. 

V septembri 2021 sa konal zjazd SZTP v Hokovciach, ktorého sa zúčastnila aj naša p. predsedníčka, 

kde sa schvaľovali stanovy ZO. Na výročnú členskú schôdzu sú vždy prizvaní aj zástupcovia okresných 

centier a krajských centier, ktorí nás vždy informujú o zmenách v sociálnej oblasti.  

Predsedníčka ZO SZTP a ZO ZPCCH, Margita Krajčovičová. 

 

OFK Ludanice – históriu 

telovýchovy v našej obci si treba 

vážiť a hlavne pripomínať, 

obzvlášť keď ide o najrozšírenejší 

a najpopulárnejší šport - futbal. 

V roku 2021 uplynulo presne 

45 rokov od historicky prvého 

postupu vtedajšieho TJ 

Družstevník Ludanice do krajských 

súťaží z Majstrovstiev okresu 

Topoľčany pod vedením trénera 

p. Františka Macka. Našimi 

súpermi boli okrem mančaftov 

z nášho okresu aj mužstvá 

z vtedajšieho okresu Trenčín, 

takže o kvalitné (i derby) zápasy 

nebola veru núdza. Perličkou je, 

že v tomto roku postúpil do „kraja“ aj dorast, čo svedčilo o kvalitnej činnosti klubových funkcionárov. 

V roku 2021 pod hlavičkou OFK Ludanice pôsobili v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany tri mužstvá - 

žiaci (U13), dorast (U19) a "A" mužstvo. Mládež nám robí radosť, aj keď práca s mládežou je náročnejšia 

ako v dobách minulých. Obzvlášť sa tešíme, že sa nám podarilo po vyše piatich rokoch vytvoriť mužstvo 

dorastu, keďže v tejto kategórii nemajú svoje zastúpenie i oveľa väčšie obce, ba aj mestá. „A“ mužstvo 

zimuje na prvom mieste, keď osem kôl po sebe dokázali zvíťaziť, čo je určite klubový rekord. 

Výbor OFK Ludanice ďakuje všetkým fanúšikom a priaznivcom za podporu v roku 2021 a do nového 

roku želáme všetko dobré.  

 

Svojou športovou činnosťou reprezentuje obec Ludanice aj Mgr. Henrich 

Nemec, ktorý sa zúčastňuje rôznych športových súťaží doma i v zahraničí. 

Medzi úspešné reprezentovanie možno zaradiť celkové 8. miesto 

v Slovenskom pohári Inline (5. v kategórii 30 - 49 r.). Obecný dres bolo 

prostredníctvom tejto športovej aktivity vidieť aj na ďalších podujatiach v inline 

korčuľovaní (napr. v Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Košiciach, Opave, 

Krakove...) alebo na rôznych pretekoch v behu, čo spolu s tréningovým behom 

v rôznom teréne a kopcoch predstavuje za rok nabehaných 2 050 km, ktoré 

je možné absolvovať aj vďaka doplnkovým aktivitám, akými sú bežecké 

lyžovanie, skialp, horský bicykel a turistika.  
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Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2022 podľa 

VZN obce Ludanice č. 3/2019 

 

Druh poplatku Výška poplatku 

Poplatok za komunálny odpad 25 € osoba/rok 

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 odpad 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. 

 

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. 
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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.  

 

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. 

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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Športové multifunkčné ihrisko 

 

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 

 

 

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. 

 2022 2021 2020 2019 

OFK Ludanice 15 000 € 13 000 € 13 000 € 13 000 € 

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

Slovenský orol 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Rímskokatolícka cirkev,  

farnosť Ludanice 
10 000 € nežiadali 

10 000 € 

(nevyčerpané) 

5 000 € 

(nevyčerpané) 

DHZ Mýtna Nová Ves nežiadali nežiadali 500 € 1 200 € 

Poľovnícke združenie Ponitran 

Ludanice 
1 600 € 1 600 € 2 000 € 1 300 € 

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

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

ALBIDUS nežiadali nežiadali nežiadali 300 € 

 

Správca ihriska: Erik Škreko, 0919 179 983 

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 € 



22 

 

  



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Hlásenie poruchy - ELEKTRINA 0850 111 567 Zlatý Mlyn – reštaurácia 0948 129 007 

Hlásenie poruchy - PLYN 0850 111 727 ALTANA - penzión 0940 236 446 

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 

CRONSON, s. r. o. 0911 607 647 Ekonomický úsek obce 038/5 319 850 

INTERSTYLE Mýtna Nová Ves 0905 250 001 Sekretariát starostu obce 038/5 319 139 

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: 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 

Pohrebná služba Morana 

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:   0919 485 715 

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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