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Vážení spoluobčania, 

opäť máte v rukách Ludanické noviny, v ktorých sumarizujeme 

predchádzajúci rok 2022. Úlohou tohto občasníka je informovať Vás 

a priblížiť Vám realizované aktivity a činnosti v roku 2022, ktorými 

sme sa snažili prispieť k rozvoju našej obce. 

V prichádzajúcom novom roku Vám v mene svojom a tiež v mene 

poslancov obecného zastupiteľstva prajem veľa síl a šťastia 

v každodennom živote. Prijmite aj želanie pevného zdravia, 

vzájomného pokoja a harmónie. 

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás 

znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a nových cieľov, 

ktoré by sme počas nastávajúcich mesiacov chceli uskutočniť 

v súkromnom i pracovnom živote. 

Rok 2022, ktorý sme prežili v každodenných radostiach 

i starostiach, zostane už len v našich spomienkach. Každý z nás 

sa ho snažil prežiť, ako najlepšie vedel. A na tom dobrom a pozitívnom je potrebné ďalej stavať, nebáť 

sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. Aj naša obec počas uplynulého roka 

prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. 

Dúfam, že aj vy – občania, ste prežívali pozitívne udalosti a vykonané práce na zveľaďovaní obce 

s radosťou a záujmom. Všetko, čo robíme, robíme pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov. Napriek 

hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, som 

presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami 

darí. Vždy je však potrebné ďalej budovať, vylepšovať a skrášľovať. Na to ale potrebujeme veľa úsilia, 

práce, jednaní, projektov a financií, ale i dobrej vôle, spolupráce a ochoty. 

Ako starosta obce zodpovedne musím skonštatovať, že sa snažíme byť dobrými hospodármi 

a mnohé veci a projekty riešime vlastnými silami, s minimálnymi finančnými nákladmi a k spokojnosti 

našich občanov. 

Ďakujem všetkým našim obetavým občanom, našim spoločenským organizáciám, združeniam 

a všetkým, ktorí sa s veľkou mierou podieľajú na výchove a rozvoji detí. Ďakujem farskému úradu 

a kňazom pôsobiacim vo farnosti, pracovníkom zdravotníckych zariadení, pracovníkom a žiakom 

základnej školy s materskou školou, poľnohospodárskemu družstvu, podnikateľom, firmám, všetkým 

spolupracovníkom na obecnom úrade, členom komisií pri obecnom zastupiteľstve, poslancom obecného 

zastupiteľstva a všetkým zainteresovaným, ktorí doteraz pomohli obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom 

k jej rozvoju, oživeniu spoločenského, duchovného, kultúrneho i športového života. 

Nech sa Vám v novom roku plnia želania a plány, nech si vieme odovzdať po celý rok dostatok lásky 

a porozumenia. Nech máme voči sebe vzájomnú ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť a nech 

ju cítime aj okolo nás. Zároveň nezabúdajme na tých, ktorí už nie sú medzi nami a naše spomienky 

si určite zaslúžia. 

Prajem Vám rok plný správnych rozhodnutí, radostných stretnutí a neutíchajúcu energiu na každý 

deň.  

 

 

S úctou k Vám 

Matúš Dočkalik, starosta obce Ludanice  

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

1 786 1 524 262 42,64 

 

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia: 

Deti: (do 15 r.) 
 

Mládež: (od 15 do 18r.) 
 

Dospelí: 

Dievčatá: 136 Dievčatá: 22 Ženy: 746 

Chlapci: 126 Chlapci: 32 Muži: 724 

Spolu:  262 Spolu:  54 Spolu:  1 470 

 

Zmena stavu obyvateľov od 01.01.2022 do 31.12.2022 

Narodených Zomrelých Prihlásených Odhlásených Celkový úbytok 

11 15 44 52 23 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva Ludanice 

Demografické údaje obce Ludanice k 31.12.2022 

 
Silvester Bilik 

 
Vladimír Čerňan 

 
Ing. Martin Dočkalik, PhD. 

 
Monika Gígelová 

 
Zuzana Gígelová 

 
doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. 

 
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 2022 

 

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

časti Mýtna Nová Ves v roku 2022. 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 

 

Jarné upratovanie chotára - v spolupráci 

s Poľovníckym združením Ponitran Ludanice 

sa organizovala druhýkrát v obci akcia tohto typu. 

Uskutočnil sa zber odpadkov popri cestách 

v chotári Ludaníc a Mýtnej Novej Vsi. Obrovské 

a srdečné poďakovanie patrí všetkým zúčastneným 

dobrovoľníkom a rodinám s deťmi. Títo všetci 

pomohli so zberom veľkého množstva odpadu 

z prírody a aj týmto aktívnym spôsobom prispeli 

k dobrej veci a prejavili záujem o životné prostredie 

okolo nás. Každému jednému zúčastnenému 

občanovi patrí veľká vďaka. Z prírody okolo obce 

sa vyzbieralo 1 490 kg odpadu.  

 

 

 

Materiálna pomoc pre ľudí z Ukrajiny - začiatkom 

marca sa uskutočnili dve zbierky pre utečencov 

z Ukrajiny. Usporiadali sme ich v spolupráci 

s Farnosťou Ludanice a obcami Dvorany 

nad Nitrou a Kamanová. Občania boli štedrí 

a priniesli rôzne materiálne veci a potraviny, 

hračky, aby  aspoň týmto spôsobom  pomohli 

ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou. Všetkým darcom, 

ako aj dobrovoľníkom, ktorí pomáhali v kultúrnom 

dome, patrí veľká vďaka.  

 

 

Bežecká liga 2022 Ludanice – od apríla 

do októbra vždy prvú stredu v mesiaci sme 

pravidelne organizovali v areáli ZŠ s MŠ Ludanice 

jednotlivé kolá bežeckej ligy. Deti rôznych vekových 

kategórií a ďalší priaznivci behu sa zúčastňovali 

podujatí a využívali možnosť zašportovať 

si a zasúťažiť s ostatnými bežcami. Poďakovanie 

patrí všetkým účastníkom, spoluorganizátorom 

a sponzorom bežeckej ligy. 
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Stavanie mája – v našej obci sa opäť uskutočnili 

oslavy 1. mája. Šikovní chlapi ručne postavili máj 

ozdobený stužkami, stavalo sa teda bez pomoci 

techniky. Súčasťou podujatia bola aj výstava 

precíznych a vzácnych umeleckých diel vytvorených 

zdravotne znevýhodnenými občanmi. Zabáva trvala 

až do večerných hodín pred kultúrnym domom, kde 

svojím spevom spríjemňovala atmosféru hudobná 

skupina Žochári. K dispozícii bol aj výborný guláš 

od našich poľovníkov. 

 

 

 

Deň matiek - oslavy Dňa matiek sa uskutočnili 

v miestnom parku. I takouto formou sme poďakovali 

všetkým mamičkám a babičkám za starostlivosť 

o svoje deti a vnúčatá. V rámci programu svoje 

spevácke, tanečné a recitačné schopnosti predviedli 

žiaci materskej školy a následne aj žiaci základnej 

školy. V závere akcie všetky prítomné mamičky 

a babičky boli obdarované krásnym kvietkom.   

 

 

 

 

Uvítanie detí do života – v máji sme tiež uvítali  

do života deti, ktoré sa narodili v roku 2021. Každé 

dieťa bolo obdarované pekným darčekom vo forme 

osušky so svojím menom. Rodičia tiež neodišli 

naprázdno. Mamičky si odniesli pekný kvietok 

a oteckovia zasa dobré vínko. Pekný program 

pripravili dôchodcovia zo skupiny Seniorské srdce. 

Všetkým deťom prajeme najmä veľa zdravia. Nech 

majú z nich rodičia čo najviac radosti. 

 

  

 

Súťaž mladých hasičov - dňa 21. mája 2022 

sa konala v obci Kovarce súťaž mladých hasičov. 

Prvýkrát si to vyskúšali v praxi aj naši najmenší 

hasiči a sme radi, že aj tieto deti majú záujem 

o aktivity takého typu a zúčastňujú sa ich.  
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Turistika na Panskú Javorinu – v máji sme 

organizovali výstup na najvyšší vrch v Nitrianskom 

kraji, ktorým je Panská Javorina s výškou  

942,6 m.n.m. Nachádza sa v pohorí Považský 

Inovec. V roku 2010 tu bola postavená drevená 

rozhľadňa s výškou 16 m, sú z nej veľmi pekné 

výhľady. Vyrazili sme z Kulháňa, odkiaľ výstup trval 

necelé tri hodiny. Pozreli sme si pekný výhľad 

a opiekli špekáčiky. Partii zúčastnených turistov 

našťastie prialo aj počasie. 

 

Poďakovanie vedúcemu dychovej hudby – 

v sobotu 28.5.2022 sa uskutočnila výročná schôdza 

dychovej hudby. Vedúcemu dychovej hudby 

p. Jozefovi Krajčovičovi vyjadrujeme úprimné 

poďakovanie za jeho dlhoročnú prácu vedúceho 

dychovej hudby, ktorú vykonával viac ako 50 rokov. 

 

 

 

Deň detí – pri príležitosti Dňa detí sme pripravili 

akciu, ktorej sa zúčastnilo veľké množstvo detí 

a rodičov. Na deti čakalo veľa atrakcií. Dobrovoľníci 

ponúkali aj občerstvenie vo forme sladkostí 

a koláčikov. Najviac deti zaujala penová šou 

a kúzelníkove triky, záujem však bol aj o kolotoče, 

skákací hrad, vozenie na traktore či vláčiku, 

maľovanie na tvár. Niektorí sa vozili na poníkoch 

a všetci to nakoniec zavŕšili opekačkou. 

 

 

Oslavy obce Ludanice – v priebehu hodového 

víkendu sme v našej obci Ludanice oslávili 

780. výročie prvej písomnej zmienky. Sme veľmi 

radi a ďakujeme vám, že ste prijali pozvanie 

zúčastniť sa týchto osláv s bohatým programom 

pripraveným pre vás. Súčasťou osláv obce bol 

slávnostný sprievod dychovej hudby ulicami obce, 

slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

svätá omša a množstvo aktivít a atrakcií pre deti. 

Kultúrnym zážitkom boli i koncerty, ktorých 

sa zúčastnil veľký počet ľudí, vystúpili: Franta Uher 

a celoslovensky známe skupiny Heľenine oči a Ščamba. Vo večerných hodinách si mohli účastníci 

podujatia zaspievať a zatancovať s hudobnými skupinami Maxim a Žochári. Veľké poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili alebo pomohli s prípravou tohto veľkého podujatia. 
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Otvorenie leta 2022 – začiatkom júla 

sa uskutočnilo pre občanov podujatie s názvom 

Otvorenie leta. Medzi deťmi sa prechádzali „plyšoví 

maskoti“, na deti čakal aj vláčik, skákací hrad, 

vozenie na traktore, opekačka, rôzne stánky 

so sladkosťami. Všetci návštevníci mohli ochutnať 

sladké či slané koláčiky a občerstviť sa nápojmi. 

Skupina Nová stopa z Bojnej spríjemňovala 

všetkým pekné popoludnie a hrala až do večera. 

 

Letné kino v parku – spolu so začiatkom prázdnin 

sme začali s premietaním filmov v miestnom parku. 

Uskutočnilo sa počas leta viackrát. I keď niekedy 

sa prejavili riziká letného kina a počasie nám 

prekazilo premietanie, väčšinou to vyšlo a mohli 

sme pozerať filmy na plátne v parku. Premietalo sa 

hlavne pre deti, ale aj pre dospelých. Deti si 

pri pozeraní filmov pochutnali na pukancoch, 

zabezpečený bol aj pitný režim pre všetkých. 

 

Krajské športové hry seniorov – dňa 12.7. boli 

v obci Ludanice organizované pod záštitou 

predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 

Krajské športové hry seniorov o "Putovný pohár 

predsedu NSK".  Všetkým víťazom i zúčastneným 

v rôznych disciplínach gratulujeme, ďakujeme 

za účasť a vyjadrujeme obdiv za ich športové 

výkony. 

  

Ochutnávka piva a vína – v priebehu letných 

horúcich dní sme ponúkli občanom zúčastniť sa 

ochutnávky piva a vína, ktorú sme organizovali 

v spolupráci so Zmrzlinou Ludanice, Pivnicou 

Radošina a Pivotékou Tribeč Topoľčany. V ponuke 

bolo viacero druhov kvalitných vín a pivných 

špeciálov, ktoré si mohli návštevníci podujatia 

vychutnať. 

 

Ludanický beh (Memoriál Petra Bartu) – 

pre priaznivcov behu sme pripravili ďalší ročník 

podujatia s názvom Ludanický beh – Memoriál 

Petra Bartu. Podujatia sa zúčastnilo množstvo 

bežcov z obce i okolia, tiež aj deti rôznych 

vekových kategórií. Ďakujeme všetkým účastníkom 

behu, návštevníkom, spoluorganizátorom 

a sponzorom podujatia.  
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Sobotné hodové popoludnie v Mýtnej Novej Vsi – 

v rámci hodového víkendu v Mýtnej Novej Vsi 

a pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej budovy 

úradovne sme v spolupráci s občianskym združením 

Novejsa pripravili tzv. sobotné hodové popoludnie. 

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

pomohli s prípravou podujatia. Zrekonštruovanú 

budovu aj požehnal vdp. Kollár.  

 

Mesiac úcty k starším – október je mesiacom 

venovaným našim seniorom. Pri príležitosti 

mesiaca úcty k starším sme organizovali stretnutie 

s našimi seniormi, svätú omšu, posedenie 

a program. Seniori si zaslúžia našu pozornosť, 

lásku i úctu. Pripravili sme preto pre seniorov i malú 

pozornosť a poukážku v hodnote 10 €. Ďakujeme 

za Vašu účasť a príjemné stretnutie. 

 

Vašo Patejdl & Juraj Burian v Ludaniciach – 

v novembri sme organizovali v kinosále kultúrneho 

domu koncert s názvom  Vašo Patejdl & Juraj 

Burian v Ludaniciach. Príjemného koncertu hviezdy 

slovenskej hudobnej scény sa zúčastnili mnohí 

domáci i cezpoľní fanúšikovia a pevne veríme, 

že koncert sa im páčil. 

 

 

Mikuláš v uliciach obce – Mikuláš nás ani tento rok 

neobišiel a svojou prítomnosťou v uliciach našej obce 

spolu so sladkým balíčkom potešil deti a určite 

i dospelých a seniorov. Poďakovanie patrí tiež 

všetkým sponzorom za príspevky na mikulášske 

balíčky, ktorými sme mohli potešiť deti našej obce. 

 

 

Slovensko spieva koledy – aj v našej obci sme sa 

pripojili k celoslovenskej aktivite s názvom 

Slovensko spieva koledy, ktorej cieľom je prispieť 

k úcte slovenských vianočných tradícií, spríjemniť 

predvianočný čas obecnej komunity a prehĺbiť jej 

pozitívne sociálne vzťahy. Ďakujeme deťom ZŠ 

s MŠ Ludanice za spievanie kolied i všetkým 

za účasť. 
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Vianočný stolnotenisový turnaj o pohár starostu 

obce – v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Ludanice 

sa v sobotu 17.12. uskutočnil vianočný 

stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce. 

Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným 

ďakujeme za príjemnú športovú atmosféru 

a stretnutie v predvianočnom období. 

  

 

Silvestrovské stretnutie pri kultúrnom dome – 

posledným podujatím kalendárneho roka bolo 

tzv. silvestrovské stretnutie, kde sme mohli 

spoločne prežiť posledné minúty uplynulého roka 

2022 a zároveň aj privítať nový rok 2023. 

 

 

Správa obecného majetku a ostatné aktivity 

 

Z-BOX od spoločnosti Packeta - ak niekto nakúpi  

v e-shope, ktorý spolupracuje so spoločnosťou 

Packeta, môže využiť možnosť doručenia tovaru  

do Z-BOXu umiestnenom pri Obecnom úrade 

v Ludaniciach a zásielku si môže vyzdvihnúť, 

kedykoľvek mu to bude vyhovovať. Takéto možnosti 

vyzdvihnutia zásielky sú čím ďalej tým viac využívané 

prostredníctvom tejto služby.   

 

WiFi na verejných priestranstvách – zabezpečili sme, aby 

aj v našej obci mali občania k dispozícii voľnú wifi a prístup 

k internetu na verejných priestranstvách pri kultúrnom dome, 

pri ZŠ s MŠ, v obecnom parku a pri úradovni v Mýtnej Novej 

Vsi na detskom ihrisku.  

 

 

 

Valentínska lavička - pri príležitosti sviatku svätého 

Valentína obec pripravila pre zamilované páry, ale aj 

priateľov, či rodiny tzv. valentínsku lavičku. Viacerí využili 

možnosť odfotiť sa na nej s ľuďmi, ktorých majú radi. Nemali 

by sme však zabúdať na to, že nielen v tento deň, ale aj 

počas roka si treba prejavovať gestá lásky a priateľstva. 

Pretože každý z nás to k životu potrebuje.  
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Umiestnenie sirény v obci - z rozhodnutia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola v našej 

obci umiestnená siréna na budove kultúrneho domu. 

Zvuková skúška sirény bude prebiehať dvakrát 

za rok a vždy bude vopred ohlásená v miestnom 

rozhlase a na internetovej stránke obce.  

 

 

 

 

Revitalizácia zelene v obci - tak, ako sa snažíme 

zveľaďovať a skrášľovať priestranstvá priamo v obci, 

pristupujeme aj k úprave blízkeho okolia obce. Začali 

sme s revitalizáciou zelene na miestach, ktoré sú 

na frekventovaných trasách za rekreáciou v prírode. 

Tieto miesta zapĺňali náletové a divorastúce dreviny, 

ktoré neboli esteticky vábne a, žiaľ, boli miestom 

zhromažďovania množstva odpadu. Po komunikácii 

s odborníkmi sme pristúpili k vyčisteniu týchto 

priestorov a budú tu vysadené stromy, ktoré môžu byť 

vysadené minimálne rok po vykonanej rekultivácii. 

 

 

 

Rekonštrukcia Štúrovej ulice - uskutočnila sa aj 

dlho očakávaná rekonštrukcia Štúrovej ulice. Ide 

o ulicu, ktorá bola v najhoršom technickom stave 

zo všetkých miestnych ciest v obci, tiež táto miestna 

cesta tvorí spojnicu s vedľajšou obcou, ktorú denne 

využíva veľký počet vozidiel a cyklistov. Z týchto 

dôvodov bolo vykonané frézovanie starej vrstvy, 

asfaltová penetrácia a položenie novej asfaltovej 

vrstvy. 

 

Výťah v zdravotnom stredisku – keďže 

ambulancie lekárov sa nachádzajú v našom 

zdravotnom stredisku na prvom poschodí, táto 

skutočnosť mohla zhoršovať dostupnosť ľuďom 

s obmedzeným alebo zhoršeným pohybom. Tento 

dlhoročný problém sa vyriešil výstavbou výťahu, 

aby sa týmto spôsobom pomohlo ľuďom a bol 

zjednodušený prístup k lekárovi. V prítomnosti 

p. farára, p. poslanca NSK, poslancov OZ, členov 

Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne 

postihnutých a Jednoty dôchodcov Ludanice bol  

nový výťah uvedený do prevádzky. 
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Klimatizácia v zdravotnom stredisku – v priebehu 

letného obdobia sa čoraz častejšie vyskytujú v našej 

oblasti horúčavy, ktoré nám niekedy znepríjemňujú 

denné aktivity a pracovné podmienky. Preto sme sa 

spolu s poslancami OZ rozhodli spraviť klimatizáciu 

v zdravotnom stredisku, aby bola príjemnejšia 

teplota v týchto priestoroch a vhodnejšie pracovné 

podmienky pre zdravotnícky personál.  

 

 

 

 

Rekonštrukcia úradovne v Mýtnej Novej Vsi – 

z Environmentálneho fondu sa nám podarilo získať 

dotáciu vo výške 48 717,88 € na rekonštrukciu 

úradovne v Mýtnej Novej Vsi za účelom zníženia 

energetickej náročnosti budovy úradovne. Vďaka 

rekonštrukcii exteriéru a interiérových častí má táto 

budova po niekoľkých rokoch krajší vzhľad a je 

k dispozícii občanom Mýtnej Novej Vsi a vhodným 

miestom pre ich aktivity. 

 

 

 

Rekonštrukcia Ulice kpt. Nálepku a Ulice 

slobody – pri príležitosti osláv 780. výročia obce 

sme využili prítomnosť predsedu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja p. Belicu v našej obci, aby 

sme ho informovali o stave cesty, ktorú má v správe 

NSK a o potrebe jej rekonštrukcie. Aj vďaka našej 

iniciatíve spolu so starostom obce Dvorany nad 

Nitrou p. Košeckým a poslancom NSK p. Gerhátom 

bol zrekonštruovaný úsek cesty, ktorý v Ludaniciach 

tvoria Ulica kpt. Nálepku a Ulica slobody. 

 

Výstavba bytoviek – na základe verejnej obchodnej 

súťaže bol predaný pozemok za účelom výstavby 

piatich bytových domov. Každá bytovka bude 

pozostávať zo 16 bytov. Začali sa budovať najskôr 

dva bytové domy, ktorých byty budú určené 

na predaj a v ďalšej etape budú k dispozícii aj byty 

na prenájom. Sme radi, že po dlhých rokoch 

sa začalo s výstavbou nových bytoviek v obci a aj 

týmto spôsobom sa bude rozvíjať naša 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 2022 

 

 

 

Mladomanželia v roku 2022 

 

 

Zomrelí občania v roku 2022 

 

  

   
Vivienne Anderko Ondrej Čerňan Katarína Frajková 

Timotej Gondora Eliška Gondorová Júlia Kmeťová 

Patrik Kováčik Viktória Matejová Lívia Mikátová 

Mateo Mišovič Matúš Oravec  

   

   

   

   

   

  
Lukáš Remeň – Veronika Novotná Denis Bubeník – Veronika Pénzešová 

Frederik Gígel – Martina Chválna Marek Vermeš – Barbora Rybanská 

Patrik Gondora – Dominika Svoradová Juraj Mosnár – Lucia Budzáková 

Tomáš Géci – Miriam Gogová Filip Šiška – Júlia Revajová 

Miroslav Blaho – Mária Parizeková Marek Gondora – Dominika Lednická 

Ľubomír Matík – Ines Morávková Peter Kmeťo – Simona Michalová 

Patrik Kováčik – Mária Košecká  

  

  

  

  

   
Margita Aneštíková Daniela Budajová Ambróz Gerhát 

Anton Gerhát Silvester Gerhát Mariana Kmeťová 

Marta Košecká Miloš Kozák Emília Krchňavá 

Peter Kubáň Vladimír Miko Ľubomír Mošať 

František Peško Bohumil Valent Ivan Žák 
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O školstve, kultúre a športe v obci 

ZŠ s MŠ Ludanice - školské zvonenie 2022. 

Zvoní!  Z tabule sa opäť sype krieda, školský 

rozhlas hľadá majiteľov stratených čipov, 

na chodbe je výstavka zabudnutého oblečenia, 

počuť smiech z tried, učiteľka na chodbe 

upozorňuje pobehujúcich žiakov, po chodbe sa 

náhlia chalani s pomôckami na angličtinu 

a v deviatackej triede prebieha zápas 

o presadenie návrhu absolventského trička 

a koncoročného výletu. Konečne si škola užíva 

prítomnosť detí, učiteľov, rodičov. Takto začal pre všetkých v škole kalendárny rok 2022. 

Konečne sa škola stáva miestom na učenie, diskutovanie a športovanie a nie je distribučným miestom 

pre testy. No napriek takejto pozitívnej zmene prišli deti do kontaktu s novým fenoménom, ktorý so sebou 

prináša emócie, ako sú stres, strach, pocit ohrozenia, obavy z budúcnosti, beznádej, smútok, zmätok 

alebo hnev. Fenoménom s menom „Vojna“. Situácia môže byť pre deti, ako aj pre nás dospelých, 

nepochopiteľná a stojíme pred novými výzvami ako individuálne a skupinovo narábať so širokou škálou 

emócií, vyvolaných aktuálnou situáciou. Problematike sa venujeme preto, lebo našu školu navštevujú aj 

deti ukrajinskej národnosti. 

Anton Pavlovič Čechov hovorí: „Je potrebné sa snažiť, aby každý vedel a poznal viac, ako vedel a poznal 

jeho otec.“ Pandémia, vojna, nová reforma učebných osnov, všetko ide vpred rýchlym krokom. Udalosti 

podliehajú zmenám, deti, učitelia a rodičia sa musia prispôsobovať. Pre školu je dôležité tento vývoj 

zachytiť a prijať. Úlohou školy je naučiť deti získavať informácie pomocou nových metód, hľadať nielen 

výsledok, ale hlavne súvislosti, pochopiť kontext, zmysluplnosť vedomostí a klásť donekonečna otázku 

„Prečo?“. Žiakov správne motivujeme a podnecujeme ich k aktivite, lebo práve to od nich bude žiadať 

skutočný život, keď raz opustia lavice školy. Učiteľ sa mení na sprievodcu, ktorý pomáha ukazovať 

žiakovi možnosti, kadiaľ sa môže vydať a ako kriticky myslieť. 

Škola vedie žiakov k takýmto aktivitám pomocou projektov, ako je projektové vyučovanie Kozmix LAB 

v ročníkoch 1.-4.,  zamerané na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Projekt Rajo Školský mliečny program 

Brejky učí naše deti piť každodenne mlieko. Projekty malých jesenných a jarných grantov Stromu života 

a riešenie Enviropátračiek sú zamerané na environmentálne vzdelávanie. Project Competition 2022 

zameraný na cudzie jazyky. Granty k projektu First Lego League na podporu programovania, projekty 

Nadácie ZSE, Recyklohier, eTwinning, Pohár vedy, E-testovanie učia žiakov objavovať,  používať 

inovatívne metódy, spolupracovať, vedú ich k inklúzii, ale hlavne sa pri učení bavia. 

Aj keď v úvode roka boli obmedzené športové aktivity a súťaže, postupne sa žiaci vrátili aj do telocvične 

a na ihriská, zapájali sme sa aktívne takmer 

do všetkých vedomostných súťaží vyhlásených 

ministerstvom školstva, aj keď väčšina bola stále len 

v online forme. Škola organizovala lyžiarsky kurz aj 

školu v prírode. Naši žiaci nezabudli ani na pomoc 

iným formou zbierok Biela pastelka, UNICEF Darček 

pre život, Deň narcisov.  

To, že škola v Ludaniciach patrí medzi najlepšie 

v okrese, dokazuje aj posledné zverejnenie 

na portáli INEKO,  kde sme obsadili 4. miesto a to 

ako najlepšia obecná škola okresu. Je to spoločný 

úspech a práca detí, učiteľov a rodičov.  

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 rovnako to bolo 

aj v roku 2022.  

• Turistika – tento rok bol priaznivý na jednotlivé 

činnosti, nakoľko neboli obmedzenia ako 

minulé roky kvôli COVID-19. Kratšie trate mal 

na starosti p. Cyril Mikát, možno každodenne.  

• Cyklopúte – cyklisti absolvovali púť do Nitry, 

na sviatok sv. Cyrila a Metoda, tentokrát 

v daždivom počasí. Tiež putovali na púte do Topoľčianok, Novej Vsi nad Žitavou, či na Mechovičku. 

Niektorí členovia absolvovali letné cykloturistiky trasami na Zamagurí v okolí Dunajca, v oblasti Južnej 

Moravy, Lednicko – valtického areálu. Pravidelné tréningy absolvujú cyklisti v nedele na trase 

Ludanice – Čakajovce – Šurianky – Horné Obdokovce – Ludanice v počte 7 – 12 cyklistov.  

• Futbal na malé bránky – pravidelne v nedeľu dopoludnia na viacúčelovom ihrisku u Henricha Nemca 

sa stretáva partia mužov pri hre futbalu.  

• Stolný tenis – žiačky a žiaci ZŠ s MŠ v Ludaniciach trénujú vo štvrtky pod vedením p. Jozefa Macka. 

Reprezentovali aj na turnaji škôl v Topoľčanoch, kde obsadili 2. miesto. 

• Stolný tenis „A“ mužstvo – vyhralo IV. ligu – kraj Nitra a postúpilo do III. ligy – kraj Nitra, kde aktuálne 

drží v polovici súťaže 3. miesto. 

• Stolný tenis „B“ mužstvo – vyhralo VI. ligu – okres Topoľčany a Partizánske, v polovici súťaže je 

na 1. mieste.  

• Tento rok sme usporiadali vianočný turnaj o pohár starostu obce Ludanice, kde sa umiestnili v „A“ 

kategórii: 1. Sali Kazemi, 2. Juraj Bačovský, 3. Bohumil Barát, 4. Dušan Krajčovič. V „B“ kategórii sa 

umiestnili: 1. Peter Matušík, 2. Henrich Nemec, 3. Andrej Štaffen, 4. Štefan Streďanský. 

• Stolnotenisové tréningy a zápasy odohrávame 

v telocvični ZŠ s MŠ v Ludaniciach s pomocou 

vedenia ZŠ s MŠ. Odohrávanie zápasov 

s finančnou podporou obce Ludanice a sponzora 

Ferdinanda Schwarza – MBN Vercajch.  

Slovenskí orli reprezentujú obec Ludanice 

vo všetkých športoch. Za ich úsilie ďakuje predseda 

miestneho klubu Slovenského orla Ludanice -  

Jozef Macko.  

 

ZO JDS Ludanice – Rok 2022 pokračoval aj 

v našej organizácii bojom s pandémiou Covidu-

19. Veľa akcií sa nekonalo, členovia organizácie 

sa začali schádzať v Klube veľmi opatrne. Prvá 

akcia sa konala 6.5.2022 v Kultúrnom dome 

v Ludaniciach. Bola to krajská prehliadka 

detských speváckych skupín, ktorú organizovalo 

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch. 

Členky našej organizácie vyzdobili javiskový 

priestor a zúčastnili sa prehliadky. 

Činnosť našej organizácie sa začala pomaly 

rozbiehať. Obnovili sa stretnutia členiek v klube dôchodcov, zorganizovali sme výročnú členskú 

schôdzu, zapojili sme sa do akcie Vítania detí do života. V polovici júna sme s nadšením privítali možnosť 
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ísť sa okúpať do termálnej vody v Poľnom Kesove. Za svoju prácu sme dostali od Okresnej organizácie 

JDS 6 rehabilitačno-liečebných poukazov v rôznych lokalitách Slovenska. 

Veľmi vydarenou akciou bolo usporiadanie krajských športových hier, na ktorých vystúpila aj naša malá 

časť miestnej skupiny Seniorské srdce. Ukázali sme sa ešte na členskej schôdzi ZO ZŤP, vystupovali 

sme aj na oslavách obce a spolu s predstaviteľmi obce sme otvárali nový výťah v našom zdravotnom 

stredisku. Ukončením činnosti súboru bolo čepčenie nevesty. 

S ľútosťou musíme konštatovať, že pre úmrtie harmonikára a dvoch členov súboru, ako aj vysoký vek 

a chorobnosť členov, musíme ukončiť činnosť súboru. S úctou budeme spomínať na všetkých členov, 

ktorí našu obec reprezentovali. Všetkým patrí srdečná vďaka a tichá spomienka. 

Základná organizácia JDS v Ludaniciach vo svojej činnosti pokračuje s novým programom a s novým 

vedením.  

Predsedníčka ZO JDS Ludanice, Alžbeta Sochanová.  

 

SZTP a ZPCCH Ludanice – Základná organizácia 

Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväz 

postihnutých civilizačnými chorobami po uvoľnení 

pandemických opatrení zahájil svoju činnosť 

návštevou Divadla Andreja Bagara v Nitre v máji 

2022. Boli sme na veľmi hodnotnom a umeleckom 

predstavení pod názvom „Jozef a jeho zázračný 

farebný plášť.“ V spolupráci s Jednotou dôchodcov 

sme boli aj v divadle v Preseľanoch na veselohru 

„Ženba.“  

Po dvoch rokoch, keď sa zlepšila situácia ohľadne 

Covidu-19, sme si naplánovali kúpanie 

na termálnom kúpalisku v Poľnom Kesove. Je to najobľúbenejšia akcia a že nám bolo dobre, svedčia 

naše úsmevy na kúpalisku. V Poľnom Kesove sme boli dvakrát v mesiaci júni, kúpanie zorganizovala 

Jednota dôchodcov, kedy sa pridali aj naši členovia a v mesiaci september organizovala kúpania naša 

organizácia. 

V júni sa konala hodnotiaca výročná členská schôdza, kde sa tradične podávalo občerstvenie 

a upomienkové darčeky jubilantom. Nezabudli sme aj na zdravotne ťažko postihnutých členov, ktorých 

sme potešili ovocím. Členov, ktorí nás predišli do večnosti, sme si uctili ich smútočnou kyticou.  

Za všetky akcie, ktoré sme mohli uskutočniť a zorganizovať, patrí naše poďakovanie obci Ludanice 

a Dvorany nad Nitrou. Naše veľké poďakovanie patrí starostovi p. Matúšovi Dočkalikovi za jeho snahu 

vybudovať výťah v zdravotnom stredisku. Tento výťah uľahčil bezbariérový prístup nielen našim 

zdravotne postihnutým členom, ale aj všetkým občanom našej obce, ktorí to potrebujú. 

Milí členovia, priatelia, aj keď žijeme v ťažkých časoch a neistých časoch, snažme sa ich prežívať 

v pokoji a s vierou v dobrom zdraví, láske, šťastí a v pokojnej nálade.  

Predsedníčka ZO SZTP a ZO ZPCCH, Margita Krajčovičová. 

 

OFK Ludanice – „A“ mužstvo OFK v roku 2022 

po ôsmich rokoch postúpilo do vyššej krajskej 

súťaže ako víťaz VI. ligy ObFZ Topoľčany, keď 

v súťaži len raz prehrali a vyhrali ju suverénnym 

spôsobom. V kraji boli už väčšinou súperi iného 

rangu, dosiahli sme dve výhry, rekordných 

sedem remíz a šesťkrát sme schádzali z ihriska 

ako porazení. Zimujeme na 13. mieste 

šestnásťčlenného pelotónu.  
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Naši dorastenci jesennú časť svojej súťaže vyhrali, keď prehrali iba v Prašiciach. Solídne trénovali 

v dobrých počtoch, čo sa v konečnom dôsledku pretavilo aj do výkonov na ihrisku.  

Žiaci odohrali na jeseň osem zápasov, z toho v troch zvíťazili, raz remizovali a štyrikrát podľahli svojím 

súperom. V konkurencii ďalších štyroch tímov obsadili po jesennej časti konečné tretie miesto. 

Výbor OFK Ludanice ďakuje svojim priaznivcom, fanúšikom, sponzorom, no predovšetkým podpore 

obce Ludanice, bez ktorej by nebolo možné fungovať. 

 

Poľovnícke združenie PONITRAN 

Uplynulý rok 2022 sa po dvoch rokoch ovplyvnených 

mimoriadnymi pandemickými opatreniami aj 

v Poľovníckom združení PONITRAN začal vracať 

do bežného chodu, ktorý pozostával z aktivít 

rozdelených na viacero oblastí.  

• Starostlivosť o revír a zver v ňom žijúca, ktorá úzko 

súvisí aj s ochranou životného prostredia. 

Počas celého roku sa poľovníci starajú o zver – 

v zimných mesiacoch je to prikrmovanie jadrovým 

krmivom (jačmeň, kukurica), dužinatým krmivom 

(repa) a objemovým krmivom (sušená lucerna). 

V jarnom období podávame medikamenty pre srnčiu zver, počas letných mesiacov zabezpečujeme vodu 

do napájadiel. Okrem toho celoročne vykonávame údržbu na poľovníckych zariadeniach (kŕmidlá, 

posedy, napájadlá) nachádzajúcich sa v revíri poľovníckeho združenia. 

Tak ako v minulom roku aj v roku 2022 sme sa spolupodieľali s obcou Ludanice na uskutočnení podujatia 

„Upratovanie chotára“ (26.3.2022), ktorého cieľom bolo vyčistenie chotára obce Ludanice a miestnej 

časti Mýtna Nová Ves od odpadkov. V areáli poľovníckeho združenia sme uskutočnili výsadbu 

stromčekov, ktoré sme pravidelne od jari do jesene polievali.  

• Poľovnícka činnosť. 

Jednou z odmien pre poľovníka za celoročnú starostlivosť o zver je poľovačka. V roku 2022 sme 

uskutočnili dve spoločné poľovačky na bažanta poľovného: 19. novembra a 10. decembra 2022. Okrem 

toho majú poľovníci možnosť vykonať individuálny odstrel srnčej zveri na základe schváleného plánu 

lovu. 

Kynológia je pevnou súčasťou našich poľovníckych aktivít. V revíri, ale aj v areáli poľovníckeho 

združenia sa v roku 2022 uskutočnilo viacero kynologických podujatí: Skúšky vlôh stavačov, Jesenné 

skúšky stavačov a dvakrát sa konali Okresné skúšky v brlohárení. Súčasťou areálu poľovníckeho 

združenia je umelý brloh, na ktorom je možné vykonávať aj individuálny tréning psov. 

Na úseku strelectva sa nám darí postupne zvyšovať kvalitu infraštruktúry jednotlivých strelíšť. V roku 

2018 sme získali dotáciu prostredníctvom Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ  na vybudovanie 

drevených prístreškov, ktorými boli prekryté batériové a malokalibrovkové strelištia. Zvýšenie komfortu 

pri streľbách sa prejavilo aj zvýšeným záujmom o využívanie našej strelnice. 

18. júna 2022 sme uskutočnili v areáli poľovníckeho združenia celodenné podujatie Deň poľovníctva. 

V rámci tohto podujatia sa uskutočnili aj strelecké preteky členov Poľovníckeho združenia PONITRAN. 

Členovia preukázali v dvoch disciplínach (batéria a malokalibrovka) svoje schopnosti a najlepší členovia 

boli odmenení cenami.  

Obvodná poľovnícka komora Topoľčany a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu 

Topoľčany pravidelne vykonávajú v našom areáli cvičné a záverečné streľby kandidátov v rámci kurzu 

o prvý poľovný lístok, kontrolné streľby poľovníckych združení a poľovníckych spoločností, ako aj 

majstrovstvá okresu Topoľčany v streleckých disciplínach. Tiež náš areál využívajú iné subjekty 

a jednotlivci na prenájom strelíšť alebo budovy. 
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• Osvetová a kultúrna činnosť. 

Prezentácia Poľovníckeho združenia PONITRAN v roku 2022 sa realizovala na nasledovných 

podujatiach: 18. júna 2022 sme uskutočnili v areáli poľovníckeho združenia PONITRAN celodenné 

podujatie Deň poľovníctva. Okrem streleckých pretekov to bola aj príležitosť pre širokú verejnosť prísť 

do nášho areálu. Pre deti boli pripravené športové disciplíny, v poľovníckom dome mala verejnosť 

možnosť sa zoznámiť s rôznymi druhmi zveri, či už na preparátoch alebo fotografiách a k spestreniu 

podujatia patrila aj ukážka výcviku poľovne upotrebiteľných psov. Počas celého dňa bolo pre všetkých 

účastníkov a návštevníkov poskytnuté zdarma občerstvenie (poľovnícky guláš) a nealkoholické nápoje. 

Toto podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom z rozpočtu obce Ludanice, za čo sa z tohto miesta 

chceme poďakovať starostovi obce Ludanice Matúšovi Dočkalikovi a tiež obecnému zastupiteľstvu.   

Okrem tohto podujatia sa poľovnícke združenie prezentovalo aj na podujatiach, ktoré organizovala obec 

Ludanice: Upratovanie chotára, Stavanie mája, Oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

Ludanice. 

Predseda Poľovníckeho združenia PONITRAN, Ing. Branislav Gerhát. 

 

Občianske združenie Novejsa včera 

a dnes – na myšlienku založiť občianske 

združenie nás priviedli manželia Mokrí, ktorí 

ešte so skupinou iných občanov vytvorili 

unikátne dielo z histórie našej malej  obce- 

sprievodnú knihu k videám “Mýtna Nová Ves 

včera a dnes“. Publikácia mala veľký úspech 

nielen u občanov žijúcich v obci, ale aj 

u rodákov, ktorí už v obci nebývajú.  

Hlavným cieľom je stretávanie sa občanov 

na rôznych spoločenských, kultúrnych 

a športových  podujatiach a zároveň aj zveľaďovanie obce vo vzájomnej spolupráci s Obecným úradom 

Ludanice. 

Doterajšia krátka činnosť od vzniku OZ – október 2022:  

• Hodové popoludnie.  

• Mesiac úcty k starším – osobná návšteva 11 občanov nad 85 rokov.  

• Príprava vianočných ozdôb.  

• Prezentácia knihy spojená s adventným popoludním a výzdobou vianočného stromčeka deťmi.  

Brigády na miestnom cintoríne a pri hlavnom kríži v strede obce nás utvrdili v tom, že občania majú 

záujem o život v obci, o zachovávanie histórie a tradícií . 

Budeme pokračovať v našej činnosti ďalšími akciami, ktoré vzídu z podnetu nielen členov OZ, ale 

od všetkých občanov obce. OZ je otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem o činnosť v obci. Noví 

členovia sú vítaní. 

Predsedníčka Občianskeho združenia Novejsa včera a dnes, Lýdia Kamensky.  
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Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2023 podľa 

VZN obce Ludanice č. 8/2022 

 

Druh poplatku Výška poplatku 

Poplatok za komunálny odpad 40,00 € osoba/rok 

Poplatok za množstvový zber u právnických 

osôb a FO - podnikateľov 

120 l nádoba - poplatok za rok 159,12 € 

240 l nádoba - poplatok za rok 212,16 € 

1 100 l nádoba - poplatok za rok 657,80 € 

Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu 

škodlivín pre poplatníka fyzickú osobu 
0,050 €/kg 

 

Zníženie alebo odpustenie 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 50 % za /osobu/kalendárny deň 

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

dlhodobý pobyt mimo územia obce: 

- potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom 

zamestnávateľ potvrdí, že poplatník 

v zdaňovacom období vykonáva prácu, 

- pracovné povolenie, 

- povolenie k pobytu,  

- potvrdenie agentúry sprostredkujúcej prácu 

v zahraničí.  

štúdium na strednej alebo vysokej škole:  

- 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, 

- potvrdenie o návšteve školy, ak žiak alebo 

študent navštevuje školu so sídlom mimo 

územia Slovenskej republiky. 

 

Obec Ludanice na základe žiadosti poplatníka odpustí poplatok za obdobie, za ktoré preukáže splnenie 

podmienok a predloží kópie požadovaných podkladov: 

dlhodobý pobyt v zdravotníckom zariadení  

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby 

zdravotnej starostlivosti pobytovou formou. 

dlhodobý pobyt v zahraničí 

- platné vízum, pracovné povolenie, potvrdenie 

o prechodnom pobyte v inej krajine, 

- potvrdenie o platení poplatkov v zahraničí 

na základe nájomnej zmluvy. 

výkon väzby alebo trestu odňatia slobody 

- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia 

o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody. 

dlhodobý pobyt v zariadení sociálnych 

služieb, reedukačnom zariadení, detskom 

domove 

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne 

služby pobytovou formou. 

dlhodobý pobyt v inej obci alebo meste na 

území SR 

- potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny 

odpad z obecného úradu alebo mestského 

úradu, 

- ak býva v podnájme, nájomnú zmluvu, v ktorej 

je uvedené, že v nájme je aj povinnosť platiť 

poplatok za komunálny odpad. 

 

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 
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odpustenie poplatku spolu s požadovanými podkladmi je poplatník povinný predložiť najneskôr do 30 dní 

po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. 

Na základe vyžiadania obce Ludanice je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originály podkladov. 

Každý poplatník, ktorý žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, je povinný 

doložiť požadované doklady každý rok. 

 

Rovnako ako veľká väčšina miest a obcí na Slovensku, tak i naša obec musela zvýšiť poplatok 

za komunálny odpad z dôvodu zvyšovania nákladov súvisiacich s nakladaním s komunálnym odpadom.  

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

a produkujú malé množstvo zmesového komunálneho odpadu. Ideálny by bol množstvový zber 

komunálneho odpadu, aby si každý zaplatil iba za to množstvo odpadu, ktoré vyprodukuje a odovzdá 

zberovej spoločnosti, avšak pri súčasne nastavenej legislatíve nie je možné všetky náklady 

za komunálny odpad jednotlivo vztiahnuť na jednotlivca. 

 

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. Podobne odovzdať môžete 

aj elektroodpad, bioodpad, konáre, dreviny, zelený odpad, polystyrén. 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 0,050 €/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!  
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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. 

 2023 2022 2021 2020 2019 

OFK Ludanice 18 000 € 18 000 € 13 000 € 13 000 € 13 000 € 

Slovenský zväz telesne 

postihnutých 
1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 300 € 1 300 € 

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

Rímskokatolícka cirkev,  

Farnosť Ludanice 
3 000 € 13 000 € nežiadali 

10 000 € 

(nevyčerpané) 

5 000 € 

(nevyčerpané) 

DHZ Mýtna Nová Ves nežiadali nežiadali nežiadali 500 € 1 200 € 

Poľovnícke združenie 

Ponitran Ludanice 
1 700 € 1 600 € 1 600 € 2 000 € 1 300 € 

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

ZO Jednoty dôchodcov 

Ludanice 
1 500 € 1 500 € 2 000 € 1 500 € 1 700 € 

OZ Novejsa včera a dnes 1 500 € - - - - 

 

Poplatok za prenájom hrobového 

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 € 
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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 0911 720 611 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 

Pohrebná služba Šmíd 

Pondelok NON-STOP 

Utorok NON-STOP 

Streda NON-STOP 

Štvrtok NON-STOP 

Piatok NON-STOP 

So, Ne NON-STOP 

Kontakt: 0911 908 888    

.............0903 550 556 

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 7:30 – 16:00 

Utorok 7:30 – 16:00 

Streda 7:30 – 16:00 

Štvrtok 7:30 – 16:00 

Piatok 7:30 – 16:00 

Sobota 7:30 – 12:30 

Kontakt: 038/5 390 580 

LAHA Hurtovňa 1 

Otváracie hodiny 

Pondelok 8:00-18:00 

Utorok 8:00-18:00 

Streda 8:00-18:00 

Štvrtok 8:00-18:00 

Piatok 8:00-18:00 

Sobota 8:00-12:00 
Kontakt: 038/2 225 001 

 

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 

Potraviny Jana Jedličková 

Otváracie hodiny 

Pondelok 6:00-10:00   

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 8:00-16:00 

Utorok 8:00-16:00 

Streda 8:00-16:00 

Štvrtok 8:00-16:00 

Piatok 8:00-16:00 

Sobota Zatvorené 

Kontakt:   0919 485 715 

Kaderníctvo NATALI 

Otváracie hodiny 

Pondelok na objednávku 

Utorok na objednávku 

Streda na objednávku 

Štvrtok na objednávku 

Piatok na objednávku 

Sobota na objednávku 
Kontakt: 0905 426 736 

Ambulancia všeobecného 

lekára 

Pondelok – Piatok 7:00-15:00 

Kontakt: 038/5 319 226 

Kaderníctvo 

Eva Benzová 

Pondelok 14:00-18:00 

Utorok 08:00-12:00 

Streda 14:00-19:00 

Štvrtok 14:00-19:00 

Piatok 08:00-15:00 

Kontakt: 038/5319 298    

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

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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