
  

Uznesenia 

prijaté na 19. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 17.02.2014 

 

K bodu 2 – Školenie poslancov z plnenia úloh na úseku civilnej ochrany 

Uznesenie č. 248/2014 

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 18. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č. 249/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 18. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.12.2014, 

2. informáciu o skládke nebezpečného odpadu na území obce. 

 

K bodu 4 – Žiadosť MUDr. Evy Linkeschovej, Tulipánová 15, 955 01 Topoľčany o prenájom 

nebytových priestorov 

Uznesenie č. 250/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. ukončenie nájmu nebytových priestorov v kat. území Ludanice na 1. poschodí Kultúrneho 

domu Ludanice súp. číslo 416/41 na parcele č. 284/2 k 15.02.2014 firmou ROLOTRANS – 

Roland Mikát, Štúrova 534/47, 956 11 Ludanice, 

B. schvaľuje 

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

Ludanice súp. číslo 416/41 na parcele č. 284/2 pre MUDr. Evu Linkeschovú, Tulipánová 15, 

955 01 Topoľčany za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie na dobu neurčitú od 

20.02.2014 za nájomné vo výške 1037,60 € ročne (259,40 € za štvrťrok). 

 

K bodu 5 – Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2014 na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného času 

v cudzích obciach 

Uznesenie č. 251/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2014 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 50,00 eur 

na 1 dieťa. Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti príslušného žiadateľa 

a zmluvy o poskytnutí dotácie. Dotáciu musí jej prijímateľ vyúčtovať obci Ludanice 

v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie do 31.12.2014.  

 

K bodu 6 – Zverenie majetku obce Ludanice nadobudnutého realizáciou projektu 

„Odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ Ludanice“ do správy ZŠ s MŠ Ludanice  

Uznesenie č. 252/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 



  

1. zverenie majetku obce Ludanice nadobudnutého realizáciou projektu „Odstránenie 

havarijného stavu telocvične ZŠ Ludanice“ 

- Rekonštrukcia vykurovacieho systému telocvične ZŠ Ludanice 

- Rekonštrukcia strechy telocvične pre ZŠ Ludanice 

s účinnosťou od 01.04.2014 na dobu neurčitú do správy Základnej školy s materskou 

školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice, IČO: 037860704 s: 

- obstarávacou cenou:              29.998,46 EUR 

- oprávkami k 31.03.2014:                    0,00 EUR 

- zostatkovou cenou k 31.03.2014: 29.998,46 EUR 

 

K bodu 7 – Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2013 

Uznesenie č. 253/2014 

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 31.12.2013. 

 

K bodu 8 – Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla subjektom 

pôsobiacim na území obce v roku 2013 

Uznesenie č. 254/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla subjektom 

pôsobiacim na území obce v roku 2013 

 

K bodu 9 – Upozornenie p. Silvestra Bilika, Mýtna Nová Ves 69 na zrušenie poľných ciest 

Poľnohospodárskym družstvom Ludanice v katastri Mýtna Nová Ves 

Uznesenie č. 255/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie  

1. upozornenie p. Silvestra Bilika, Mýtna Nová Ves 69 na zrušenie poľných ciest 

Poľnohospodárskym družstvom Ludanice v katastri Mýtna Nová Ves.  

B.   poveruje  

1. Komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia preverením navážania 

odpadu na ceste v lokalite „Kropáč“. 

 

K bodu 10 – Petícia občanov Mýtne Novej Vsi za odstránenie reklamných zariadení v katastri 

Mýtna Nová Ves  

Uznesenie č. 256/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. petíciu občanov Mýtne Novej Vsi za odstránenie reklamných zariadení v katastri Mýtna 

Nová Ves. 

 

K bodu 11 – Odpoveď audítora na žiadosť zo dňa 02.12.2013, či obec Ludanice môže 

poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce rímskokatolíckej cirkvi na energie pre farský kostol 

Uznesenie č. 257/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. odpoveď audítora na žiadosť zo dňa 02.12.2013, či obec Ludanice môže poskytnúť dotáciu z 

rozpočtu obce rímskokatolíckej cirkvi na energie pre farský kostol. 

 



  

K bodu 12 – Žiadosti o prenájom verejného priestranstva za účelom umiestnenia a prevádzky 

lunaparku v obci Ludanice počas hodov 2014 

Uznesenie č. 258/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s prenájmom verejného priestranstva pre prevádzkovateľa lunaparku p. Jána Seidla, 

Partizánska 1170/70, 95701 Bánovce na Bebravou pri príležitosti „Hodov 2014“ v 

Ludaniciach za poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 čl. 4 písm. b) 

– 16,60 eur/deň. 

 

K bodu 13 – Oznámenie Bc. Mariána Knížata, Dvorany nad Nitrou 192 o zriadení predajne 

s inštalačným materiálom  

Uznesenie č. 259/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. Oznámenie Bc. Mariána Knížata, Dvorany nad Nitrou 192 o zriadení predajne s inštalačným 

materiálom na adrese Mýtna Nová Ves č. 117, 956 11 Ludanice s prevádzkovou dobou 

pondelok – piatok od 8:00 do 17:00 hod. s obedňajšou prestávkou od 12:00 – 12:30 hod, 

sobota od 8:00 do 12:00 hod., nedeľa zatvorené. 

 

 

 Overovatelia:                                                                    

      Mgr. Ľubica Petráková  

                                                                                                          starostka obce 

 

Ing. Milan Lukáč 

 

 

Bc. Ivan Žák 

 

 

 

V Ludaniciach, dňa 17.02.2014 


