
  

Uznesenia 

prijaté na 4. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 13.05.2015 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 3. riadnom zasadnutí 

Uznesenie č. 29/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 3. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18.02.2015. 

 

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

                   Ludanice k 31.12.2014 

Uznesenie č. 30/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

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

k 31.12.2014 s výrokom audítora: „účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Ludanice k 31.decembru 2014 

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 2014 

Uznesenie č. 31/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ludanice za rok 2014. 

 

K bodu 5 – Záverečný účet za rok 2014 

Uznesenie č. 32/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. Záverečný účet obce Ludanice za rok 2014 s výrokom: „celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje bez výhrad“, 

2. výsledok hospodárenia obce za rok 2014 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 20.567,21 € 

a po odpočítaní účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 4.880,45 € prebytok 

vo výške 15.686,76 €, 

3. odvod prebytku vo výške 15.686,76 € ako zdroj rezervného fondu obce, 

4. celkový rozpočtový prebytok vo výške 173 036,42 € už po odpočítaní účelových 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu použiť v rozpočte obce na rok 2015 na kapitálové 

výdavky na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 6 – Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.05.2015 

Uznesenie č. 33/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. prvú zmenu rozpočtu obce Ludanice na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 podľa 

predloženého návrhu k 31.05.2015, kde sú celkové príjmy rozpočtu 1 061 888,00 Eur 

a celkové výdavky rozpočtu 1 021 755,00 Eur. 

 

 

 



  

K bodu 7 – Schválenie platu starostky obce Ludanice 

Uznesenie č. 34/2015 

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 01.01.2015 mesačný plat starostky obce            

Mgr. Ľubice Petrákovej vo výške 2209,00 Eur ( pri navýšení 30 %). 

 

K bodu 8 - Poverenie obecného zastupiteľstva na vykonávanie zmien rozpočtu obce  

                   starostkou obce 

Uznesenie č. 35/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

poveruje 

1. starostku obce v priebehu rozpočtového roka schvaľovať zmeny schváleného rozpočtu obce 

prostredníctvom rozpočtových opatrení v tomto rozsahu: 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov, pri ktorých sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky do výšky 1000,00 Eur pri vlastných prostriedkoch 

b) povolené prekročenie (zníženie) výdavkov pri dosiahnutí vyšších (nižších) príjmov do výšky 

3000,00 Eur pri vlastných prostriedkoch 

c) povolené prekročenie výdavku pri dosiahnutí vyšších príjmov obce z prostriedkov : 

-  prijatých formou dotácie zo štátneho rozpočtu alebo iných subjektov 

            -  prijatých náhrad z poistného plnenia zo zákonného alebo zmluvného poistenia 

            -  prijatých z fondov EÚ. 

  

K bodu 9 - Pracovný návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky  

                   2015-  2020 

Uznesenie č. 36/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. pracovný návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2020. 

 

K bodu 10 - Voľba poslankyne obecného zastupiteľstva p. Márie Gerhátovej  za členku  

                      komisie finančnej a správy obecného majetku 

Uznesenie č. 37/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

volí 

1. poslankyňu obecného zastupiteľstva p. Máriu Gerhátovú  za členku komisie finančnej a   

      správy obecného majetku. 

 

K bodu 11 - Žiadosť obce o  spracovanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území   

                     Mýtna Nová Ves 

Uznesenie č. 38/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. podanie žiadosti na  spracovanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území  Mýtna  

      Nová Ves na Okresný úrad v Topoľčanoch, odbor pozemkový a lesný. 

 

K bodu 12 - Prenájom parcely č. 891/12 o výmere 32 m2, orná pôda, kat. územie Ludanice  

                fi KUPEX spol. s r. o. , Voderady 

Uznesenie č. 39/2015 

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

parc. č. 891/12, druh pozemku orná pôda o výmere 32  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, nájomca vybuduje infraštruktúru na svoje náklady. Parcela 

891/12 bude slúžiť na vybudovanie prístupovej komunikácie k bytovkám 

s podmienkami uvedenými v uznesení č. 234/2013 zo dňa 27.11.2013. 

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

 

K bodu 13 - Predĺženie platnosti Územného plánu obce Ludanice na ďalšie štyri roky do   

               roku 2019 

Uznesenie č. 40/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. predĺženie platnosti Územného plánu obce Ludanice na ďalšie štyri roky do roku 2019, 

nakoľko v zmysle § 30 odseku 4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu – Obec 

Ludanice, preskúmal schválený Územný plán obce Ludanice a konštatuje, že sa nezmenili 

územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá 

koncepcia organizácie územia a preto nie je potrebné obstarať novú územnoplánovaciu 

dokumentáciu.  

V prípade, že sa v priebehu tohto obdobia zmenia územno-technické, hospodárske a sociálne 

predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia, alebo bude 

potrebné umiestniť verejnoprospešnú stavbu v území, prípadne zosúladiť územnoplánovaciu 

dokumentáciu obce s územným plánom regiónu, orgán územného plánovania obstará doplnok 

alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. 

 

K bodu 14 - Predĺženie nájomnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom (SPF), 

Bratislava, Búdková 36 na zberný dvor o výmere 2000 m2 na betónovej ploche (v časti parciel 

10199/15 a 10199/14 registra C EN , kat. územie Ludanice) 

Uznesenie č. 41/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. predĺžením nájomnej zmluvy so SPF, Bratislava, Búdková 36 na zberný dvor o výmere 

2000 m2 na betónovej ploche (v časti parciel 10199/15 a 10199/14 registra C EN , kat. 

územie Ludanice. 

 

K bodu 15 - Návrh na odpis pohľadávky vedenej na účte 318 k 31.12.2014 vo výške 608,91 pre       

                     nevymožiteľnosť 

Uznesenie č. 42/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s odpisom pohľadávky za nedoplatok na poplatku za komunálny odpad (604,69 Eur) a za 

daň z nehnuteľností (4,22 Eur) vedenej na účte 318 k 31.12.2014 spolu vo výške 608,91 Eur 

pre  nevymožiteľnosť. 

 

K bodu 16 – Žiadosť o NFP  v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova  

                      verejného   osvetlenia v obci Ludanice“ 

Uznesenie č. 43/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 



  

schvaľuje: 

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova 

verejného   osvetlenia v obci Ludanice.“ , ktorý je realizovaný Obcou Ludanice, 

2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

K bodu 16 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III. štvrťrok    

                      2015 

Uznesenie č. 44/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III. štvrťrok  2015. 

 

K bodu 17 - Rôzne  

a) žiadosť fi  BT TRANS Plus, s.r.o. Ludanice, 1.mája 576/49 o vydanie stanoviska 

k odpredaju pozemku par. č. 10199/15, kat. územie Ludanice, ktorý je vo vlastníctve 

SPF, Bratislava, Búdková 36 

Uznesenie č. 45/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. žiadosť fi  BT TRANS Plus, s.r.o. Ludanice, 1.mája 576/49 o vydanie stanoviska k odpredaju  

    pozemku par. č. 10199/15, kat. územie Ludanice, ktorý je vo vlastníctve SPF, Bratislava,   

    Budková 36 s tým, že obec  nie je kompetentná vyjadrovať sa k majetku SPF, 

súhlasí 

1. s bezplatným prevodom pozemkov par. č. 10199/14, 10199/15 v k. ú. Ludanice od SPF, 

Bratislava, Búdková 36 do majetku  obce Ludanice 

poveruje starostku obce 

1. vysporiadaním pozemkov par. č. 10199/14, 10199/15 v k. ú.  Ludanice. 

b)  informácia o možnosti poskytnutia služieb týkajúcich sa nakladania s odpadmi a 

separovaného zberu Ponitrianskym združením obcí pre separovaný zber a nakladanie s 

odpadmi 

Uznesenie č. 46/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informácia o možnosti poskytnutia služieb týkajúcich sa nakladania s odpadmi a            

      separovaného zberu v obci. 

b) informácia rybárskeho združenia Zádvor  o stave prác na rybníku Zádvorie v kat.    

      území Ludanice 

Uznesenie č. 47/015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu rybárskeho združenia Zádvor  o stave prác na rybníku Zádvorie v kat. území  

Ludanice. 

 

 Overovatelia:                                                                    

      Mgr. Ľubica Petráková  

                                                                                                          starostka obce 

Ing. Eva Pešková 

 

 

Martin Zelenák 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


