
  

Uznesenia 

prijaté na 16. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 02.10.2013 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 15. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č. 214/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 15. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 31.07.2013. 

 

K bodu 3 – Informácia o vyhotovení Znaleckého posudku č. 122/2013 vo veci stanovenia 

všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemku parc. č. 891/7 a 891/8 v kat. území Ludanice  

Uznesenie č. 215/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o vyhotovení Znaleckého posudku č. 122/2013 vo veci stanovenia všeobecnej 

hodnoty nehnuteľností – pozemku parc. č. 891/7 a 891/8 v kat. území Ludanice. 

 

K bodu 4 – Prenájom budovy starej školy v Mýtnej Novej Vsi a bývalej zubnej ambulancie 

v zdravotnom stredisku v Ludaniciach 

Uznesenie č. 216/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. nájom nebytových priestorov v kat. území Mýtna Nová Ves – budova starej školy, súp. číslo 

23 na parcele č. 154 pre Hantex-group s.r.o., V. Beniaka 228/487, 956 33 Chynorany za 

účelom textilnej a odevnej výroby od 01.11.2013 za nájomné vo výške prvý rok 200,00 € na 

mesiac a ostatné roky 240,00 € na mesiac, 

2. nájom nebytových priestorov v kat. území Ludanice na 1. poschodí Kultúrneho domu 

Ludanice súp. číslo 416/41 na parcele č. 284/2 pre ROLOTRANS – Roland Mikát, Štúrova 

534/47, 956 11 Ludanice za účelom využívania priestorov na kancelárske účely na dobu 

neurčitú od 01.09.2013 za nájomné vo výške 400,00 € za štvrťrok.   

 

K bodu 5 – Informácia o nákladoch obce za nakladanie s odpadmi za I. polrok 2013 

Uznesenie č.  217/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o nákladoch obce za nakladanie s odpadmi za I. polrok 2013. 

 

K bodu 6 – Oznámenie p. Viery Haydenovej, Mýtna Nová Ves 52 o zriadení prevádzky 

kvetinárstva a zmiešaného tovaru bez potravín 

Uznesenie č. 218/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. oznámenie p. Viery Haydenovej, Mýtna Nová Ves 52 o zriadení prevádzky kvetinárstva 

a zmiešaného tovaru bez potravín na adrese Mýtna Nová Ves 52, 956 11 Ludanice 

s prevádzkovou dobou: pondelok 12:00 – 16:30 hod., utorok – piatok  8:00 – 12:00 a 14:00 

– 16:30 hod., sobota 8:00 – 13:00 hod., nedeľa zatvorené. 

 

K bodu 7 – Oznámenie spoločnosti Triotrade Slovakia, s.r.o. Oponice č. 61 o zriadení 

prevádzky so sudovým a fľaškovým vínom  

Uznesenie č. 219/2013 



  

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. oznámenie spoločnosti Triotrade Slovakia, s.r.o. Oponice č. 61 o zriadení prevádzky so 

sudovým a fľaškovým vínom na adrese Ul. 1. mája 247, 956 11 Ludanice s prevádzkovou 

dobou: pondelok – nedeľa 8:00 – 20:00 hod. 

 

K bodu 8 – Rôzne 

 

a) Žiadosť riaditeľstva ZŚ s MŠ v Ludaniciach o presun finančných prostriedkov 

Uznesenie č. 220/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s presunom finančných prostriedkov v rozpočte obce Program 6: Vzdelávanie, 

Podprogram 6.3 Rekonštrukcia stavieb, položka 717002 Rekonštrukcia telocvične - 

kúrenie vo výške 15.000,00 € na kompletnú výmenu podlahy telocvične.   

 

b) Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ludanice na roky 

2014 – 2020  

Uznesenie č. 221/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s vypracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ludanice na roky 

2014 – 2020. 

 

c) Oznámenie COOP Jednota Topoľčany, s.d. o zrušení predajne v Mýtnej Novej Vsi  

Uznesenie č. 222/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. oznámenie COOP Jednota Topoľčany, s.d. o zrušení predajne v Mýtnej Novej Vsi do 

31.12.2013. 

 

d) Informácia o stave projektov obce Ludanice 

Uznesenie č. 223/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o ukončení realizačných prác na projekte „Revitalizácia centrálnej obecnej 

zóny – Ludanice“.  

 

 

e) Schválenie finančných prostriedkov na zateplenie budovy Obecného úradu Ludanice 

Uznesenie č. 224/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. finančné prostriedky vo výške 32.000,00 € s DPH na zateplenie budovy Obecného úradu 

v Ludaniciach. 

 

 

f) Schválenie finančných prostriedkov na dokončenie chodníka na ulici Družstevnej a na 

zatrávňovací pás na ulici Hviezdoslavova 

Uznesenie č. 225/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 



  

1. finančné prostriedky vo výške 9.600,00 € s DPH na dokončenie chodníka na ulici 

Družstevnej a na zatrávňovací pás na ulici Hviezdoslavova. 

 

 

 

 Overovatelia:                                                                    

      Mgr. Ľubica Petráková  

                                                                                                          starostka obce 

Vladimír Čerňan 

 

Ing. Andrej Valent 

 

 

V Ludaniciach, dňa 02.10.2013 


