
  

Uznesenia 

prijaté na 21. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 06.08.2014 

 

K bodu 2 – Kanalizácia obce – informácia  

Uznesenie č. 277/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1.   informáciu o možnosti vypracovania štúdie kanalizácie obce Ludanice. 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 20. riadnom zasadnutí  

Uznesenie č. 278/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 20. riadnom  zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 14.05.2014. 

 

K bodu 4 – Výročná správa obce Ludanice za rok 2013 

Uznesenie č. 279/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Výročnú správu obce Ludanice za rok 2013. 

 

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

závierkou obce Ludanice k 31.12.2013 

Uznesenie č. 280/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

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

Ludanice k 31.12.2013 s výrokom: „účtovné informácie vo výročnej správe obce Ludanice 

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

k 31.12.2013 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 2013 

Uznesenie č. 281/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok 2013. 

 

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

s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2013 

Uznesenie č. 282/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

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

jednotky verejnej správy k 31.12.2013 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 31.12.2013 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 31.12.2013 s výrokom: „účtovné 

informácie v konsolidovanej výročnej správe obce Ludanice poskytujú vo všetkých 

významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o konsolidovanej účtovnej závierke 

k 31.12.2013 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 2014 

Uznesenie č. 283/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za I. polrok 2014. 

 

K bodu 9 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce funkčné obdobie 

Uznesenie č. 284/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

určuje  

1. že vo volebnom období 2014 až 2018 bude starosta obce Ludanice vykonávať funkciu 

v celom rozsahu (na plný úväzok). 

 

K bodu 10 – Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle 

§ 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  

Uznesenie č. 285/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

určuje  

1. podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach bude mať 9 poslancov, ktorí 

budú zvolení v 2 volebných obvodoch, a to:  

a) vo volebnom obvode číslo 1 – Ludanice, ktorý zahŕňa ulice 1. mája, Cintorínska, 

Družstevná, Nádražná, Pivovarská, SNP, Topoľčianska, 9.mája, Štúrova, Slobody, 

kpt. Nálepku, Hviezdoslavova, Trojičné námestie bude zvolených 7 poslancov. 

b) vo volebnom obvode číslo 2 – Mýtna Nová Ves, ktorý  tvorí miestna časť obce 

Mýtna Nová Ves budú zvolení 2 poslanci. 

K bodu 11 – Návrh plánu tried, oddelení ŠKD, materskej školy a vyučovanie náboženstva 

a etickej výchovy na šk. rok 2014/2015 

Uznesenie č. 286/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

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

šk. rok 2014/2015.   

 

K bodu 12 – Prevod pozemku parcela registra „C“ č. 319/4  ostatné plochy vo výmere 25 m2 

katastrálne územie Ludanice podľa § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 287/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. prevod 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 / celková kúpna cena 250,00 EUR/        

 

žiadateľom  Ing. Naďa Straková  r. Gajdošová,  nar. 23.03.1982, trvale bytom Átriová 

13, 917 00 Trnava a manžel Mgr. Juraj Straka r. Straka, nar. 08.01.1981, trvale bytom 

Bulíkova 15, 851 04 Bratislava. 
 

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  prevod 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  odpredaji pozemku parcela CKN č. 319/4 bolo odsúhlasené 9  

poslancami OZ z celkového počtu  všetkých 9 poslancov OZ, 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 bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce Ludanice a súčasne na internetovej stránke obce Ludanice 

www.obecludanice.sk  nepretržite od 15.05.2014 aj v dobe  odsúhlasenia prevodu 

vlastníctva Obecným zastupiteľstvom v Ludaniciach dňa 06.08.2014.   

 

 

K bodu 13 – Prevod pozemku parcela registra „C“ č. 79/6 zastavaná plocha o výmere 911 m2 

katastrálne územie Mýtna Nová Ves za účelom stavby chodníka pri ceste I/64 v obci Ludanice 

časť Mýtna Nová Ves 

Uznesenie č. 288/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s bezodplatným prevodom uvedeného pozemku o výmere 911 m2 od prevodcu SR – 

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava na nadobúdateľa Obec 

Ludanice, SNP 448/69,  956 11 Ludanice za účelom realizácie stavby Chodník pri ceste I/64 

v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves: 

 

v obci Ludanice, katastrálne územie Mýtna Nová Ves novovytvorená parcela 79/6 registra 

„C“ – zastavaná plocha o výmere 911 m2 podľa geometrického plánu číslo 41680391-

037/2014 overeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany dňa 11.04.2014 

pod číslom 223/2014. 

     

 

K bodu 14 – Záznam z kontroly nárastu pohľadávok, ktoré boli vykázané k 31.12.2013 

z dôvodu neuhradenia poplatkov za TKO ako i neuhradenia daní z nehnuteľností za rok 2013  

Uznesenie č. 289/2014 

http://www.obecludanice.sk/


  

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. Záznam z kontroly nárastu pohľadávok, ktoré boli vykázané k 31.12.2013 z dôvodu 

neuhradenia poplatkov za TKO ako i neuhradenia daní z nehnuteľností za rok 2013.  

 

K bodu 15 – Informácia o výsledku kontroly na mieste projekt „Rekonštrukcia obecného 

rozhlasu Ludanice a Mýtna Nová Ves“  

Uznesenie č. 290/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICAICH 

berie na vedomie 

1. informáciu o výsledku kontroly na mieste projekt „Rekonštrukcia obecného rozhlasu 

Ludanice a Mýtna Nová Ves“. 

 

K bodu 16 – Rôzne 

 

a) Informácia o stave prác na projekte stavby 3 x 10 bytových jednotiek v Ludaniciach  

Uznesenie č. 291/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICAICH 

berie na vedomie 

1. informáciu o stave prác na projekte stavby 3x10 bytových jednotiek v Ludaniciach. 

 

b) Informácia o stave realizácie projektov obce Ludanice  

Uznesenie č. 292/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICAICH 

berie na vedomie 

1. informáciu o ukončení prác na projektoch Športové ihrisko Ludanice, Detské ihrisko 

Ludanice a Detské ihrisko Mýtna Nová Ves, 

2. informáciu o prebiehajúcej realizácii prác na projektoch Verejné priestranstvo Ludanice 

a Tržnica Ludanice 

 

 

 Overovatelia:                                                                    

      Mgr. Ľubica Petráková  

                                                                                                          starostka obce 

Dezider Krajčovič 

 

Mgr. Zuzana Marková 

 

 

V Ludaniciach, dňa 06.08.2014 


