
Uznesenia 
prijaté na 13. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 27.02.2013 
 
K bodu 2 – Školenie poslancov z plnenia úloh na úseku civilnej ochrany 
Uznesenie č. 160/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
berie na vedomie 
1. informáciu o plnení úloh vyplývajúcim poslancom obecného zastupiteľstva na úseku civilnej 
ochrany. 
 
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 12. riadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva 
Uznesenie č. 161/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
berie na vedomie 
1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 12. riadnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.12.2012. 
 
K bodu 4 – Vyjadrenie Slovenského rybárskeho zväzu MO Topoľčany k zámeru obce 
Ludanice  prenajať vodnú plochu par. č. 2033 registra „C“ Občianskemu združeniu  Zádvor 
Ludanice 
Uznesenie č. 162/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
A. berie na vedomie 
1. vyjadrenie Slovenského rybárskeho zväzu MO Topoľčany k zámeru obce Ludanice prenajať vodnú 
plochu par. č. 2033 registra „C“ Občianskemu združeniu Zádvor Ludanice. 
B. odporúča 
1. zvolať stretnutie občanov a rybárov obce Ludanice za účelom vyjadrenia sa k problematike 
prenájmu rybníka. 
 
K bodu 5 – Žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci Výzvy 
12/PRV/MAS 24 z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 1.1.1 Základné služby 
pre vidiecke obyvateľstvo, implementované prostredníctvom osi 4 
a) Projekt „Detské ihrisko Ludanice“ 
Uznesenie č. 163/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
schvaľuje 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy 12/PRV/MAS 24 z Programu rozvoja vidieka SR 2007-
2013, opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo za účelom realizácie projektu 
„Detské ihrisko Ludanice“, 
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
3. financovanie neoprávnených nákladov projektu obcou. 
b) Projekt „Športové ihrisko Ludanice“ 
Uznesenie č. 164/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
schvaľuje 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy 12/PRV/MAS 24 z Programu rozvoja vidieka SR 2007-
2013, opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo za účelom realizácie projektu 
„Športové ihrisko Ludanice“, 
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
3. financovanie neoprávnených nákladov projektu obcou. 
c) Projekt „Tržnica - Ludanice“ 
Uznesenie č. 165/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
schvaľuje 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy 12/PRV/MAS 24 z Programu rozvoja vidieka SR 2007-
2013, opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo za účelom realizácie projektu 
„Tržnica - Ludanice“, 



2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
3. financovanie neoprávnených nákladov projektu obcou. 
d) Projekt „Rekonštrukcia obecného rozhlasu Ludanice a Mýtna Nová Ves“ 
Uznesenie č. 166/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
schvaľuje 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy 12/PRV/MAS 24 z Programu rozvoja vidieka SR 2007-
2013, opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo za účelom realizácie projektu 
„Rekonštrukcia obecného rozhlasu Ludanice a Mýtna Nová Ves“, 
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
3. financovanie neoprávnených nákladov projektu obcou. 
 
K bodu 6 – Žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci Výzvy 
13/PRV/MAS 24 z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj 
obcí, implementované prostredníctvom osi 4 
a) Projekt „Verejné priestranstvo Ludanice“ 
Uznesenie č. 167/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
schvaľuje 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy 13/PRV/MAS 24 z Programu rozvoja vidieka SR 2007-
2013, opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí za účelom realizácie projektu „Verejné priestranstvo 
Ludanice“, 
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
3. financovanie neoprávnených nákladov projektu obcou. 
b) Projekt „Verejné priestranstvo pri obecnom úrade Ludanice“ 
Uznesenie č. 168/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
schvaľuje 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy 13/PRV/MAS 24 z Programu rozvoja vidieka SR 2007-
2013, opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí za účelom realizácie projektu „Verejné priestranstvo pri 
obecnom úrade Ludanice“, 
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
3. financovanie neoprávnených nákladov projektu obcou. 
 
K bodu 7 – Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2013 na záujmové 
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného času v 
cudzích obciach 
Uznesenie č.  169/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
schvaľuje 
1. Poskytnutie  dotácie  z rozpočtu obce Ludanice na rok 2013 na záujmové vzdelávanie detí  s 
trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného času v cudzích obciach v súlade s § 6 
ods. 12 písmeno d/  zákona 596/2003 Z.z.  v platnom znení vo výške  ako určila vo VZN obec / mesto 
/, ktorá má na svojom území zriadené centrum voľného času. Dotáciu možno poskytnúť na základe 
písomnej žiadosti príslušného žiadateľa, kópie zriaďovacej listiny centra voľného času a zmluvy o 
poskytnutí dotácie. Dotáciu musí jej  prijímateľ vyúčtovať obci Ludanice do konca príslušného 
kalendárneho roka. 
 
K bodu 8 – Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemky, na ktorých sa nachádza 
inžinierska stavba „PE Ludanice, VN243, II. et., TS, VNV, VNK, NN“ v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. 
Uznesenie č. 170/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
súhlasí 
1. so zriadením vecného bremena na nehnuteľnosti, na ktorých sa nachádza inžinierska stavba „PE 
Ludanice, VN243, II. et., TS, VNV, VNK, NN“ o výmere 831 m za jednorazovú odplatu 4570,50 eur v 
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava. Ide o nasledovné nehnuteľnosti: 
 
Parc.číslo    Register KN    LV č.     Výmera v m2      Druh pozemku    Kat. územie    Obec         Okres 
318                       C                596                2197          Ostatné plochy    Ludanice    Ludanice 



Topoľčany 
137                       C                596                3752          Ostatné plochy    Ludanice    Ludanice 
Topoľčany 
261                       C                596                4672          Ostatné plochy    Ludanice    Ludanice 
Topoľčany 
262                       C                596                2000          Ostatné plochy    Ludanice    Ludanice 
Topoľčany 
284/1                    C                596                2029  Zast.plochy a nádvoria Ludanice Ludanice 
Topoľčany 
274/1                    C                596                7598 Zast. plochy a nádvoria Ludanice Ludanice 
Topoľčany 
319/1                    C                596                7614          Ostatné plochy    Ludanice   Ludanice 
Topoľčany 
 
 
K bodu 9 – Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. zastúpenej Západoslovenskou 
energetikou, a.s. Bratislava o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorých je 
umiestnená trafostanica, vybudovaná v rámci stavby „PE Ludanice, VN 243-II etapa, VVN, VNK, 
TS, NN“ 
Uznesenie č. 171/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
schvaľuje 
1. uzavretie nájomnej zmluvy medzi Obcou Ludanice a Západoslovenskou distribučnou, a.s. 
zastúpenou Západoslovenskou energetikou, a.s. Bratislava na pozemky, na ktorých sa nachádza 
trafostanica vybudovaná v rámci stavby „PE Ludanice, VN 243- II. etapa, VVN, VNK, TS, NN“ a to 
parcely reg. C-KN vedené na LV č. 596 pre katastrálne územie Ludanice - parc. č. 284/5 o výmere 9 
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 284/6 o výmere 9 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria za nájomné vo výške 13,00 eur za rok. 
 
K bodu 10 – Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2012 
Uznesenie č. 172/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
berie na vedomie 
1. Správu o výsledku inventúry dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného hmotného a 
nehmotného majetku vedeného v podsúvahovej evidencii k 31.12.2012. 
 
K bodu 11 – Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré Obec Ludanice poskytla subjektom 
pôsobiacim na území obce v roku 2012 
Uznesenie č. 173/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
berie na vedomie 
1. Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré Obec Ludanice poskytla subjektom pôsobiacim na 
území obce v roku 2012. 
 
K bodu 12 – Žiadosti o prenájom verejného priestranstva za účelom umiestnenia a prevádzky 
lunaparku v obci Ludanice počas hodov 2013 
Uznesenie č. 174/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
súhlasí 
1. s prenájmom verejného priestranstva pre prevádzkovateľa lunaparku p. Júliusa Seidla, Partizánska 
1170/70, 95701 Bánovce na Bebravou pri príležitosti „Hodov 2013“ v Ludaniciach za poplatok v 
zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 čl. 4 písm. b) – 16,60 eur/deň. 
 
K bodu 13 – Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Topoľčany o poskytnutie 
jednorazového finančného príspevku 
Uznesenie č. 175/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
schvaľuje 
1. poskytnutie jednorazového finančného príspevku Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
základná organizácia č. 36, Pribinova 14, Topoľčany vo výške 50,00 Eur. 



 
K bodu 14 – Rôzne 
a) Žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na lavice do Domu smútku v Mýtnej Novej Vsi 
Uznesenie č. 176/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
schvaľuje 
1. finančné prostriedky na lavice do Domu smútku v Mýtnej Novej Vsi vo výške 7000 Eur. 
b) Informácia o pominutí dôvodov na nepoberanie odmeny za výkon poslanca Obecného 
zastupiteľstva v Ludaniciach, predsedu Komisie výstavby a obecného majetku a člena Komisie 
na vybavovanie sťažností Bc. Bohumíra Donovala a člena Komisie športu a turistiky Bohumila 
Cifru 
Uznesenie č. 177/2013 
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
berie na vedomie 

1. informáciu o pominutí dôvodov na nepoberanie odmeny za výkon poslanca Obecného 
zastupiteľstva v Ludaniciach, predsedu Komisie výstavby a obecného majetku a člena Komisie na 
vybavovanie sťažností Bc. Bohumíra Donovala a člena Komisie športu a turistiky Bohumila Cifru v 
súlade s uznesením OZ č. 23/2011 prijatého na 3. riadnom zasadnutí OZ dňa 30.03.2011 a v súlade 
so Zásadami odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach schválených 
uznesením č. 4/2011 dňa 26.01.2011. 

 
Overovatelia:                                                                   
                                                                                                                               Bc. Ľubica Petráková, 
v.r. 
                                                                                                                                     starostka obce 
Mgr. Zuzana Marková, v.r. 

Ing. Andrej Valent, v.r. 

 
V Ludaniciach, dňa 27.02.2013 

 


