
  

Uznesenia 

prijaté na 20. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 14.05.2014 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 19. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 260/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 19. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 17.02.2014, 

2. stanovisko Hydromeliorácií , š.p. Bratislava k vyčisteniu kanálov v Mýtnej Novej Vsi, 

3. stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava k žiadosti obce o prešetrenie 

častých výpadkov elektrickej energie v Mýtnej Novej Vsi, 

4. odpoveď Okresného riaditeľstva policajného zboru v Topoľčanoch na podnet k dopravnej 

situácii v obci na ceste III/06454.   

 

K bodu 3 – Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce 

Ludanice k 31.12.2013 

Uznesenie č. 261/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. správu nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce Ludanice 

k 31.12.2013 s výrokom audítora: „účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Ludanice k 31.decembru 2013 

a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú 

v súlade so zákonom o účtovníctve a súvisiacimi postupmi účtovania“. 

 

K bodu 4 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ludanice za rok 2013 

Uznesenie č. 262/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ludanice za rok 2013. 

 

K bodu 5 – Záverečný účet za rok 2013 

Uznesenie č. 263/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. Záverečný účet obce Ludanice za rok 2013 s výrokom: „celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje bez výhrad“, 

2. výsledok hospodárenia obce za rok 2013 v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona               

č. 583/2004 Z.z. t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu – prebytok vo výške 114.811,26 € 

a po odpočítaní účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 1.585, 47 € prebytok 

vo výške 113.225,79 €, 

3. odvod prebytku vo výške 113.225,79 € ako zdroj rezervného fondu obce, 

4. celkový rozpočtový prebytok vo výške 155.764,19 € už po odpočítaní účelových 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu použiť v rozpočte obce na rok 2014 na kapitálové 

výdavky na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 6 – Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.05.2014 

Uznesenie č. 264/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 



  

1. prvú zmenu rozpočtu obce Ludanice na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014 podľa 

predloženého návrhu k 31.05.2014 

 

K bodu 7 – Schválenie platu starostky obce Ludanice 

Uznesenie č. 265/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest s účinnosťou od 01.01.2014 mesačný plat starostky obce            

Mgr. Ľubice Petrákovej vo výške 2040,00 Eur ( pri navýšení 25 %), 

2. v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest s účinnosťou od 14.05.2014 navýšenie platu o 5 % (spolu 

30 %), čo je 2121,00 Eur.  

 

K bodu 8 – Záznam z kontroly evidencie spotreby PHM a činnosti všetkých motorových 

vozidiel a strojov vrátane kosačiek 

Uznesenie č. 266/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Záznam z kontroly evidencie spotreby PHM a činnosti všetkých motorových vozidiel 

a strojov vrátane kosačiek. 

 

K bodu 9 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III. 

štvrťrok 2014 

Uznesenie č. 267/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III. štvrťrok 2014.  

 

K bodu 10 – Schválenie spoluúčasti obce Ludanice pri realizácii projektu „Digitalizácia kina 

v Kultúrnom dome Ludanice“ 

Uznesenie č. 268/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. spoluúčasť obce Ludanice vo výške 2.530,00 € na realizáciu projektu „Digitalizácia kina 

v Kultúrnom dome  Ludanice“. 

 

K bodu 11 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 1/2014 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby 

Uznesenie č. 269/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. ruší 

1. Všeobecne záväzné nariadenia obce Ludanice č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej 

služby. 

B. schvaľuje 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Ludanice č. 1/2014 o poskytovaní opatrovateľskej 

služby. 

 

K bodu 12 – Správa o výsledku kontroly fyzickej realizácie projektu: Revitalizácia centrálnej 

obecnej zóny – Ludanice  

Uznesenie č. 270/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 



  

1. správu o výsledku kontroly fyzickej realizácie projektu: Revitalizácia centrálnej obecnej 

zóny – Ludanice“. 

 

K bodu 13 – Informácia o výsledku prešetrenia podnetu ohľadom porušenia zákona                   

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

Uznesenie č. 271/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. informáciu o výsledku prešetrenia podnetu ohľadom porušenia zákona č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  

K bodu 14 – Záznam z kontroly dodržiavania povinností obce Ludanice vyplývajúcich zo zák.    

č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí 

v spojitosti so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

Uznesenie č. 272/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. Záznam z kontroly dodržiavania povinností obce Ludanice vyplývajúcich zo zák.                        

č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí        

v spojitosti so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov.  

 

K bodu 15 – Rôzne 

 

a) Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce Ludanice 

Uznesenie č. 273/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. v zmysle § 4 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 01.01.2014 

neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce Ludanice.  

 

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. 319/4, kat. územie Ludanice 

Uznesenie č. 274/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje    

1. na základe žiadosti č. 817/2013 zo dňa 29.07.2013  žiadateľom  Ing. Naďa Straková   r. 

Gajdošová,  trvale bytom Átriová 13, 917 00 Trnava a manžel Mgr. Juraj Straka r. 

Straka, trvale bytom Bulíkova 15, 851 04 Bratislava o odpredaj časti pozemku v 

katastrálnom území Ludanice vo vlastníctve obce Ludanice  konkrétne časti parcely CKN  č. 

319/1 – ostatné plochy o výmere 7614 m2, LV č. 596  po jej odčlenení geometrickým 

plánom, zámer prevodu nehnuteľného majetku obce podľa § 9a ods. 8/ písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

a to: 

- pozemku parcela registra „C“ č. 319/4  ostatné plochy vo výmere 25 m2 v podiele 1/1 

katastrálne územie Ludanice  odčleneného geometrickým plánom č. 226-44/2014 

vyhotoveným Geodézia Bratislava a.s., Prevádzka 226 , Bernolákova č. 26, 955 01 

Topoľčany,  overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany dňa 04.04.2014 

pod č. 195/2014 z pôvodnej parcely registra „C“ č. 319/1 ostatné plochy s výmerou 7614 



  

m2, list vlastníctva č. 596 za kúpnu cenu 10,00 EUR/m2.        

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet prevodu parcela CKN č. 319/4 vo výmere 25 

m2 bude tvoriť jeden funkčný celok s parcelou  CKN č. 493, parcelou CKN č. 494 spolu so 

stavbou rodinného domu súpisné číslo 3 na parcele CKN č. 493 vo vlastníctve 

nadobúdateľov. Predmet prevodu je pre obec nevyužiteľný, keďže v prírode je parcela CKN 

č. 319/4 situovaná medzi miestnou komunikáciou a pozemkom  zastavaným rodinným 

domom súpisné číslo 3 vo vlastníctve nadobúdateľov a slúži ako prístupová cesta k 

rodinnému domu súpisné číslo 3 a súčasne ako zeleň pred týmto rodinným domom. 

Obecné zastupiteľstvo Ludanice schvaľuje zámer prevodu majetku s tým, že náklady 

spojené s vyhotovením geometrického plánu, kúpnej zmluvy a správneho poplatku 

spojeného s návrhom na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností  budú hradiť 

nadobúdatelia.  

Uvedené uznesenie o zámere odpredaja pozemku parcela CKN č. 319/4 bolo 

odsúhlasené 8 poslancami OZ z 9, t. j. je splnená zákonná podmienka o odsúhlasení 

prevodu trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ podľa § 9a ods. 8/ písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa.  

Zámer odpredaja uvedeného majetku obce podľa § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude zverejnený 

na úradnej tabuli obce Ludanice a súčasne na internetovej stránke obce Ludanice 

www.obecludanice.sk  nepretržite od 15.05.2014 do doby odsúhlasenia prevodu vlastníctva 

Obecným zastupiteľstvom v Ludaniciach.   

 

c) Oznámenie Ing. Michala Utekala – LaMiRa s.r.o., Hradište 346, 958 54 Hradište 

o otvorení predajne ovocia a zeleniny 

Uznesenie č. 275/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. oznámenie Ing. Michala Utekala – LaMiRa s.r.o., Hradište 346 o otvorení predajne 

ovocia a zeleniny v prenosnom stánku na ulici SNP s prevádzkovou dobou pondelok – 

piatok  od 8:00 do 16:00 hod. a sobota od 08:00 do 12:00 hod., nedeľa zatvorené. 

 

d) Oznámenie Kataríny Šmídovej – LUKA, Štúrova 398/19, 956 11 Ludanice o otvorení 

predajne potravín a zmiešaného tovaru    

Uznesenie č. 276/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. oznámenie Kataríny Šmídovej – LUKA, Štúrova 398/19, 956 11 Ludanice o otvorení 

predajne potravín a zmiešaného tovaru na adrese Mýtna Nová Ves 118 s prevádzkovou 

dobou pondelok 05:15 – 11:30 hod., utorok – piatok 05:15 – 11:30 hod. a 14:30 – 16:30 

hod., sobota 06:00 – 11:30 hod., nedeľa zatvorené.     

 

 

 Overovatelia:                                                                    

      Mgr. Ľubica Petráková, v.r.   

                                                                                                          starostka obce 

Mgr. Zuzana Marková, v.r. 

 

 

Ing. Andrej Valent, v.r.  

 

V Ludaniciach, dňa 14.05.2014 

http://www.obecludanice.sk/

