
  

Uznesenia 

prijaté na 12. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 03.12.2012 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 11. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č. 145/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 11. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.10.2012. 

 

K bodu 3 – Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2013 

Uznesenie č. 146/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves vo výške 300 €, pre 

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo výške 664 €, pre občianske združenie 

Slovenský orol Ludanice vo výške 665 €, pre OFK Metacolor Ludanice vo výške 10000 €    

+ 2000 € na slnečné kolektory a pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Ludanice vo výške 

5000 €. 

 

K bodu 4 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ludanice na rok 2013 

Uznesenie č. 147/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ludanice na rok 2013. 

 

K bodu 5 – Návrh rozpočtu obce Ludanice na rok 2013 

Uznesenie č. 148/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. rozpočet obce Ludanice na rok 2013. 

 

K bodu 6 – Požiadavka riaditeľa ZŠ s MŠ Ludanice o navýšenie finančných prostriedkov na 

originálne kompetencie v roku 2012  

Uznesenie č. 149/ 2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ Ludanice o navýšenie finančných prostriedkov o 6500 € na 

originálne kompetencie v roku 2012. 

 

K bodu 7 – Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.12.2012 

Uznesenie č. 150/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. 3. úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.12.2012. 

 

K bodu 8 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012, ktorým sa určuje výška dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri 

základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice  

Uznesenie č. 151/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 



  

schvaľuje 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice. 

 

K bodu 9 – Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Obcou Ludanice a 

Západoslovenskou energetikou, a. s. Bratislava 

Uznesenie č. 152/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Obcou Ludanice a Západoslovenskou 

energetikou, a.s. Bratislava na pozemky, na ktorých sa nachádza inžinierska stavba „PE 

Ludanice, VN243, II. et., TS, VNV, VNK, NN“ a to: parcely registra C KN  318, 137, 261, 

262, 284/1, 274/1, 319/1 k. ú. Ludanice vedené na LV č. 596 spolu vo výmere 831,05 m za 

jednorazovú odplatu vo výške najmenej 5 € za 1 m výmery zameraného vecného bremena 

vymedzenej geometrickým plánom č. 254/2012 zo dňa 21.05.2012 vyhotoveným 

Geodetickou kanceláriou Nitra, Ing. Ľubomírom Šagátom. 

 

K bodu 10 – Žiadosť Apko servis Poprad – Spišská Sobota o prenájom pozemku parcela reg. 

C KN č. 131 a č. 168 k. ú. Mýtna Nová Ves za účelom výstavby kiosku, jednosmerných 

rozvodov, anódové uzemnenia, spájacích objektov, nn elektrickej prípojky pre stavbu riešenia 

aktívnej protikoróznej ochrany miestnych plynovodov v obciach Ludanice a Dvorany nad 

Nitrou 

Uznesenie č. 153/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. prenájom pozemku parcela reg. C KN č. 131 a č. 168 k. ú. Mýtna Nová Ves za účelom 

výstavby kiosku, jednosmerných rozvodov, anódové uzemnenia, spájacích objektov, nn 

elektrickej prípojky pre stavbu riešenia aktívnej protikoróznej ochrany miestnych 

plynovodov v obciach Ludanice a Dvorany nad Nitrou za cenu bežnú na trhu v čase 

uzatvárania zmluvy o prenájme. 

 

K bodu 11 – Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré 

majú trvalý pobyt v Ludaniciach 

Uznesenie č. 154/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. príspevok na rok 2013 vo výške 0,07 € na jeden obed a jedného detského stravníka, ktorý 

má trvalý pobyt na území obce Ludanice a stravuje sa v školskej jedálni pri MŠ Ludanice. 

 

K bodu 12 – Plány práce obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií na rok 2013 

Uznesenie č. 155/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. Plány práce obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií na rok 2013. 

 

K bodu 13 – Žiadosť Krajského pozemkového úradu v Nitre o stavebné povolenie pre stavbu 

„Všetky spoločné zariadenia a opatrenia Projektu pozemkových úprav k. ú. Ludanice“ 

Uznesenie č. 156/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s vydaním stavebného povolenia pre Krajský pozemkový úrad v Nitre pre stavbu „Všetky 

spoločné zariadenia a opatrenia Projektu pozemkových úprav k. ú. Ludanice“.  



  

K bodu 14 – Rôzne 

 

a) Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja Močenok o finančnú podporu k Vianociam 2012 

Uznesenie č. 157/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 100 € pre Komunitu Kráľovnej 

pokoja Močenok k Vianociam 2012. 

 

b) Oznámenie o zriadení prevádzky Textil AJSA, Ludanice, ul. SNP 

Uznesenie č. 158/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. zriadenie prevádzky Textil AJSA, Ludanice, ul. SNP s prevádzkovou dobou pondelok – 

piatok 8:00 – 17:00 hod., sobota 8:00 hod. – 12:00 hod., nedeľa zatvorené. 

 

c) Návrh na zrušenie uznesenia č. 128/2012 prijatého na 10. riadnom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Ludaniciach dňa 01.08.2012 

Uznesenie č. 159/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

ruší 

1. uznesenie č. 128/2012 prijaté na 10. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 

Ludaniciach dňa 01.08.2012 v plnom rozsahu. 

 

 

 

 

 

 Overovatelia:                                                                    

       Bc. Ľubica Petráková,v.r. 

                                                                                                          starostka obce 

Lucia Deviatková, v.r. 

 

Ing. Milan Lukáč, v.r. 

 

 

V Ludaniciach, dňa 03.12.2012 


