
  

Uznesenia 

prijaté na 15. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 31.07.2013 

 

K bodu 2 – Žiadosť KUPEX s.r.o., Jozefov Dvor 390, 9119 42 Voderady o odkúpenie 

nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 891/2 – 891/10, druh pozemku orná pôda o výmere 8327 

m2, kat. územie Ludanice za účelom výstavby bytov strednej kategórie   

Uznesenie č. 197/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. stanovisko Komisie výstavby a verejných prác pri OZ v Ludaniciach k výstavbe bytov. 

B. odporúča 

1. vypracovať geometrický plán s ohľadom na pripomienky Komisie výstavby a verejných 

prác pri OZ v Ludaniciach na náklady KUPEX s.r.o. Voderady a znalecký posudok na 

náklady obce Ludanice. 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 14. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č. 198/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 14. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.05.2013. 

 

K bodu 4 – Výročná správa obce Ludanice za rok 2012 

Uznesenie č. 199/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Výročnú správu obce Ludanice za rok 2012. 

 

K bodu 5 – Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou obce Ludanice k 31.12.2012 

Uznesenie č. 200/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce 

Ludanice k 31.12.2012 s výrokom: „účtovné informácie vo výročnej správe obce Ludanice 

poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke 

k 31.12.2012 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.“ 

 

K bodu 6 – Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok 2012 

Uznesenie č.  201/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok 2012. 

 

K bodu 7 – Správa nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2012 

Uznesenie č. 202/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

 

berie na vedomie 



  

1. Správu nezávislého audítora o výsledku auditu konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej 

jednotky verejnej správy k 31.12.2012 s výrokom: „konsolidovaná účtovná závierka 

účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská 

spoločnosť Obec Ludanice vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú 

situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil 

k 31.12.2012 je v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z.z. v platnom znení.“ 

 

2. Správu nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2012 s výrokom: „účtovné 

informácie v konsolidovanej výročnej správe obce Ludanice poskytujú vo všetkých 

významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o konsolidovanej účtovnej závierke 

k 31.12.2012 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.“ 

 

K bodu 8 – Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za I. polrok 2013 

Uznesenie č. 203/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za I. polrok 2013. 

B. schvaľuje 

1. zmenu účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 5000,00 EUR na chodník v Mýtnej 

Novej Vsi a 3000,00 EUR na okná na úradovni v Mýtnej Novej Vsi na nový účel – opravu 

miestnych komunikácií v Mýtnej Novej Vsi. 

 

K bodu 9 – Návrh Zmluvy o nájme parcely reg. „C“ č. 2033 o výmere 12675 m2, druh 

pozemku vodné plochy s OZ Zádvor Ludanice 

Uznesenie č. 204/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom 

nasledovného nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

pozemok parcela číslo 2033 registra „C“ o výmere 12 675 m2, druh pozemku vodné 

plochy, vedené na liste vlastníctva č. 1448 pre katastrálne územie Ludanice,  

nájomcovi: Združenie Zádvor so sídlom Štúrova 534, 956 11 Ludanice zastúpené 

štatutárnym zástupcom Rolandom Mikátom, IČO: 42212430,  

za cenu: 1,00 EUR/ kalendárny rok, 

na dobu nájmu: od 01.01.2014 na 20 rokov   

zdôvodnenie osobitného zreteľa: Uvedené pozemky obec nevyužíva a ich prenájmom 

bude zabezpečené zachovanie, zveľaďovanie a ochrana genofondu  rýb, ochrana a tvorba 

zdravého životného prostredia, zlepšenie ekológie vodných plôch, športové a kultúrne 

využitie obyvateľov obce a predovšetkým detí a mládeže. 

 

K bodu 10 – Žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok parcela reg. 

„E“ č. 594/1 o výmere 7428 m2, druh pozemku orná pôda s Poľnohospodárskym bytovým 

družstvom Topoľčany 

Uznesenie č. 205/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

nesúhlasí 

1. s uzavretím Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok parcela reg. „E“ č. 594/1 o 

výmere 7428 m2, druh pozemku orná pôda s Poľnohospodárskym bytovým družstvom 

Topoľčany. 

 



  

K bodu 11 – Zverenie majetku obce Ludanice nadobudnutého realizáciou projektu 

„Rekonštrukcia Základnej školy a nadstavba materskej školy“ do správy Základnej školy 

s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice 

Uznesenie č. 206/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. zverenie nasledovného majetku Obce Ludanice nadobudnutého realizáciou projektu 

„Rekonštrukcia základnej školy a nadstavba materskej školy„ s účinnosťou od 1.9.2013 na 

dobu neurčitú do správy Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 

Ludanice, IČO: 037860704: rekonštrukcia ZŠ - výmena okien a zateplenie, rekonštrukcia 

ZŠ – rekonštrukcia ÚK, softvérové vybavenie, výpočtová technika, interiérové vybavenie 

ZŠ, nadstavba materskej školy, interiérové vybavenie MŠ a ŠJ s: 

- obstarávacou cenou:  731 401,75 EUR 

- oprávkami k 31.8.2013:   69 004,00 EUR 

- zostatkovou cenou k 31.8.2013: 662 397,75  EUR 

 

K bodu 12 – Zverenie majetku obce Ludanice nadobudnutého realizáciou projektu 

„Rekonštrukcia školskej jedálne, kuchyne základnej školy v Ludaniciach“ do správy 

Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice  

Uznesenie č. 207/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. zverenie majetku Obce Ludanice nadobudnutého realizáciou projektu „Rekonštrukcia 

školskej jedálne, kuchyne základnej školy v Ludaniciach„ s účinnosťou od 1.9.2013 na dobu 

neurčitú do správy Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice, 

IČO: 037860704 s: 

- obstarávacou cenou:        71 244,97 EUR 

- oprávkami k 31.8.2013:     3 415,00 EUR 

- zostatkovou cenou k 31.8.2013: 67 829,97  EUR 

 

K bodu 13 - Žiadosť o zmenu účelu využitia dotácie poskytnutej na rok 2013 OFK Metacolor 

Ludanice 

Uznesenie č. 208/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. zmenu účelu využitia dotácie poskytnutej OFK Metacolor Ludanice na rok 2013 vo výške 

2000,00 EUR na činnosť OFK, úhradu elektrickej energie a plynu, dopravy na zápasy, 

úpravu hracej plochy a údržbu štadióna OFK Ludanice.  

 

K bodu 14 - Návrh plánu tried, oddelení ŠKD, materskej školy a vyučovanie náboženstva 

a etickej výchovy na šk. rok 2013/2014 

Uznesenie č. 209/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. Plán tried, oddelení ŠKD, materskej školy a vyučovanie náboženstva a etickej výchovy na 

šk. rok 2013/2014. 

 

K bodu 15 – Rôzne 

 

a) Informácia o poverení Ing. Františka Peška vykonávaním preverovania dodržiavania 

povinností na úseku ochrany pred požiarmi, podľa ustanovenia § 24 zákona NR SR č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vo 



  

využívaných priestoroch právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, u ktorých 

nevykonáva preventívnu kontrolu štátny požiarny dozor 

Uznesenie č. 210/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o poverení Ing. Františka Peška vykonávaním preverovania dodržiavania 

povinností na úseku ochrany pred požiarmi, podľa ustanovenia § 24 zákona NR SR č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vo využívaných 

priestoroch právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, u ktorých nevykonáva 

preventívnu kontrolu štátny požiarny dozor. 

 

b) Žiadosť Ing. Nadi Strakovej, Átriová č. 13, 917 01 Trnava a Mgr. Juraja Straku, 

Bulíková  15, 851 04 Bratislava o odkúpenie pozemkov vedených na LV č. 596 parcela 

reg. „C“ č. 319/1, kat. územie Ludanice 

Uznesenie č. 211/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. žiadosť Ing. Nadi Strakovej, Átriová č. 13, 917 01 Trnava a Mgr. Juraja Straku, 

Bulíková  15, 851 04 Bratislava o odkúpenie pozemkov vedených na LV č. 596 parcela 

reg. „C“ č. 319/1, kat. územie Ludanice. 

B. odporúča 

1. prejednať žiadosť po ukončení realizácie projektu „Revitalizácia centrálnej obecnej zóny 

– II. etapa“. 

 

c) Oznámenie o zriadení prevádzky zmiešaného tovaru LAHA s.r.o. a oznámenie 

o prevádzkovom čase 

Uznesenie č. 212/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. zriadenie prevádzky zmiešaného tovaru LAHA s.r.o. na území obce Ludanice v 

priestoroch bývalej predajne COOP Jednota na ulici SNP s prevádzkovou dobou pre 

maloobchod: pondelok – sobota 6:00 – 22:00 hod. a pre veľkoobchod: pondelok – 

nedeľa nonstop vykládka nakládka tovaru. 

 

d) Žiadosť zariadenia sociálnych služieb „CLEMENTIA“ Kovarce o prenájom kuchyne 

kultúrne domu Ludanice 

Uznesenie č. 213/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s prenájmom kuchyne, príslušenstva a skladov kultúrneho domu Ludanice za cenu 5,00 

EUR/ deň + energie v termíne od 15.09.2013 do 15.11.2013. 

 

 

 

 

 Overovatelia:                                                                    

      Mgr. Ľubica Petráková  

                                                                                                          starostka obce 

Bc. Lucia Deviatková 

 

Ing. Milan Lukáč 

 

V Ludaniciach, dňa 31.07.2013 


