
  

Uznesenia 

prijaté na 17. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 27.11.2013 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 16. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č. 226/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 16. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 02.10.2013. 

 

K bodu 3 – Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a výsledkoch v Základnej škole 

s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice za šk. rok 2012/2013 

Uznesenie č. 227/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti a výsledkoch v Základnej škole s materskou 

školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice za šk. rok 2012/2013. 

 

K bodu 4 – Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2014 

Uznesenie č. 228/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves vo výške 664 €, pre 

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

Slovenský orol Ludanice vo výške 750 €, pre OFK Metacolor Ludanice vo výške 12.000 €, 

pre Poľovnícke združenie Ponitran Ludanice vo výške 500 € a  pre Rímskokatolícku cirkev 

farnosť Ludanice vo výške 5.000 € na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt. 

 

K bodu 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2014 

Uznesenie č. 229/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

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

2014. 

 

K bodu 6 – Návrh rozpočtu obce Ludanice na rok 2014 

Uznesenie č. 230/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 

1. rozpočet obce Ludanice na rok 2014, 

2. navýšenie finančných prostriedkov o 3.500 € v Programe 5: Komunikácie a verejné 

priestranstvá, Podprogram 5.2 Výstavba chodníkov a verejného priestranstva na projektovú 

dokumentáciu  na rekonštrukciu chodníkov popri hlavnej ceste. 

B. berie na vedomie 

1. rozpočet obce Ludanice na rok 2015 – 2016. 

 

K bodu 7 – Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 30.11.2013 

Uznesenie č. 231/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 



  

1. druhú zmenu programového rozpočtu obce Ludanice na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 

2/2013 podľa predloženého návrhu k 30.11.2013. 

 

K bodu 8 – Návrh VZN č. 3/2013, 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 na rok 2014 

Uznesenie č. 232/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Ludanice č. 3/2013, 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 na rok 2014. 

 

K bodu 9 – Návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach 

Uznesenie č. 233/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. ruší  
1. uznesenie Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach č. 4/2011 bod A. prijaté na 2. riadnom 

zasadnutí zo dňa 26.01.2011.   

B. schvaľuje 

1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach, 

2. členovi komisie – neposlancovi za každé zasadnutie komisie zriadenej pri Obecnom 

zastupiteľstve v Ludaniciach odmenu vo výške 15,00 eur. Odmena bude vyplatená jedenkrát 

ročne v zúčtovaní za mesiac december na základe zápisnice a prezenčnej listiny zo 

zasadnutia komisie. 

 

K bodu 10 – Prenájom pozemkov v katastrálnom území Ludanice parcela č. 891/7 o výmere 

2354 m2, druh pozemku orná pôda a parcela č. 891/8 o výmere 4996 m2, druh pozemku orná 

pôda spoločnosti Kupex spol. s.r.o., Jozefov Dvor 390, Voderady 

Uznesenie č. 234/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. na základe § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov: 

nájom nehnuteľností: v katastrálnom území Ludanice, vedených na liste vlastníctva č. 596, 

parc. č. 891/7, druh pozemku orná pôda o výmere 2354 m2 a parc. č. 891/8 druh pozemku 

orná pôda o výmere 4996 m2 

v prospech nájomcu a stavebníka: KUPEX spol. s.r.o., Jozefov DVOR 390, 919 42     

                                                           Voderady, IČO: 31 399 347  

za nájomné vo výške 0,10 € / m2 / rok 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením, že Obec Ludanice má záujem 

riešiť bytovú otázku v obci a nájomca vybuduje infraštruktúru na svoje náklady. 

s nasledovnými podmienkami: 

 účelom nájmu je poskytnutie pozemku vo vlastníctve obce na výstavbu troch bytových 

domov, každý s deviatimi bytmi. 

 nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018 s tým, že nájomca sa 

zaväzuje bytové domy v tomto termíne postaviť a skolaudovať; nedodržanie tohto 

termínu znamená zánik nájomnej zmluvy a povinnosť nájomcu vrátiť pozemok 

prenajímateľovi v pôvodnom stave, ak sa strany nájomnej zmluvy nedohodnú inak. 

 po odčlenení pozemkov pod cestami, chodníkmi a verejným osvetlením geometrickým 

plánom Obec Ludanice uzavrie so stavebníkom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 

pozemkov pod bytovkami a priľahlými pozemkami, v rámci ktorej sa dohodne aj 

prevod vybudovaných inžinierskych sietí bezodplatne do vlastníctva obce. 



  

2. kúpnu cenu pri predaji pozemkov vo výške 13,00 €/m2. 

 

K bodu 11 – Informácia o projekte chodníka v Mýtnej Novej Vsi 

Uznesenie č. 235/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. informáciu o projekte chodníka v Mýtnej Novej Vsi. 

 

K bodu 12 – Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré 

majú trvalý pobyt v obci Ludanice 

Uznesenie č. 236/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. príspevok na rok 2014 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 13 – Žiadosť p. Jolany Biháryovej, Hviezdoslavova 17/8, 956 11 Ludanice 

o vybudovanie vodomernej šachty na obecnom pozemku 

Uznesenie č. 237/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

nesúhlasí 

1. so žiadosťou p. Jolany Biháryovej, Hviezdoslavova 17/8, 956 11 Ludanice o vybudovanie 

vodomernej šachty na obecnom pozemku. 

 

K bodu 14 – Rôzne 

 

a) Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja Močenok o finančnú podporu k Vianociam 2013 

Uznesenie č. 238/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

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

Kráľovnej pokoja Močenok k Vianociam 2013.   

 

b) Informácia o výške poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a sadzbe 

dane z nehnuteľností na rok 2014 

Uznesenie č. 239/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. informáciu o nezmenenej výške poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

a nezmenenej sadzbe dane z nehnuteľností na rok 2014. 

 

 

 

 

 Overovatelia:                                                                    

      Mgr. Ľubica Petráková  

                                                                                                          starostka obce 

Vladimír Čerňan 

 

Bc. Ivan Žák 

 

 

V Ludaniciach, dňa 27.11.2013 


