
Uznesenia prijaté na 14. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v LUDANICIACH,  ktoré sa konalo dňa 15. 02. 2017 

 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 13. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 134/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 13. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 07. 12. 2016. 

 

 

K bodu 3 – Správa z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla 

subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2016  

Uznesenie č. 135/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

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

pôsobiacim na území obce  v roku 2016. 

 

 

 

K bodu 4 - Školenie poslancov ohľadne plnenia úloh civilnej ochrany obyvateľstva,   

hospodárskej mobilizácie, krízového plánovania, núdzového plánovania na teritóriu 

obce Ludanice 

Uznesenie č. 136/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o plnení úloh vyplývajúcim poslancom obecného zastupiteľstva na úseku 

civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, krízového plánovania, 

núdzového plánovania na teritóriu obce Ludanice. 

 

 

 

K bodu 5 – Žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2017 pre činnosť L3 

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania za 

účelom realizácie projektu „  Zníženie energetickej náročnosti budovy úradovne „ 

Uznesenie 137/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. predloženie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2017 pre činnosť L3 

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

za účelom realizácie projektu „  Zníženie energetickej náročnosti budovy úradovne „  

2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o dotáciu, 

3. financovanie neoprávnených nákladov projektu  obcou. 

 

 

 



K bodu 6 - Rôzne  

a) Žiadosť Miloša Beniaka o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci 

Uznesenie č. 138/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 66 eur/osobu,  

2. jednorázovú finančnú výpomoc pre Miloša Beniaka a manželku Danu Máriu a pre  ich 

tri deti Veroniku, Miloša a Kevina Jána s výslednou sumou 330 eur 

3. finančné prostriedky budú využité na zaobstaranie najnutnejších životných potrieb. 

 

 

b) Žiadosť Rudolfa Šišku ml., Soňi Mošaťovej, Gajdoša a Krajčoviča o zriadenie 

spevnenej cesty medzi rodinným domom p. Gajdoša a p. Krajčoviča  

Uznesenie č. 139/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. žiadosť o zriadenie spevnenej cesty. 

B. odporúča 

1. Starostke obce zrealizovať spevnenie prístupovej cesty medzi rodinným domom p. 

Gajdoša a p. Krajčoviča. 

 

 

c) Žiadosť riaditeľa ZŠ a MŠ Ludanice o poskytnutie finančných prostriedkov obce na 

realizáciu exteriérovej elektrickej vstupnej brány do areálu školy 

Uznesenie č. 140/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. poskytnutie finančných prostriedkov obce na realizáciu exteriérovej elektrickej 

vstupnej brány do areálu školy. 

 

 

d) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov obce na realizáciu odsávacieho 

zariadenia do kuchyne v kultúrneho domu v Ludaniciach. 

Uznesenie č. 141/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. ponuku na dodávku a montáž kompletného odsávacieho zariadenia do kuchyne 

v kultúrnom dome v Ludaniciach. 

 

 

e) Odpoveď Železníc Slovenskej republiky na žiadosť o rekonštrukciu železničného 

priecestia v obci Ludanice na ceste II. triedy smer Horné Obdokovce 

Uznesenie č. 142/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. odpoveď Železníc Slovenskej republiky na žiadosť o rekonštrukciu železničného 

priecestia v obci Ludanice na ceste II. triedy smer Horné Obdokovce. 

 

 

 



f) Prevod pozemkov – Marta Nedeľková 

Uznesenie č. 143/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

      1. uznesenie č. 19/1993 zo dňa 21.10.1993, v ktorom v bode D súhlasí s odpredajom 

nehnuteľností pre Slavomíra Nedeľku a manž. Martu, bytom Ludanice č.d. 171, 

nachádzajúcich sa v kat. úz. obce Ludanice, označené podľa stavu evidencie nehnuteľností 

ako záhrada parc č. 682/1 o výmere 469 m2, ktorých vlastníkom je obec Ludanice.  

      2. uznesenie č. 21/1994 zo dňa 24.2.1994 v bode F súhlasí so znížením ceny pozemku na 

1.000,- Sk za odkúpenie parcely č. 682/1 vo výmere 4,69 árov od Obecného úradu žiadateľom 

Slavomírom Nedeľkom, Ludanice č.d. 171 s tým že čiastka 1.000,- Sk bola uhradená na účet 

obce Ludanice 14.3. 1994. 

B. súhlasí 

      1. aby do katastra nehnuteľnosti boli ako vlastníci pozemku parcela číslo 682/1 registra 

„C“, druh pozemku záhrady o výmere 469 m2  vedenom na liste vlastníctva číslo 596 pre 

obec Ludanice, katastrálne územie Ludanice zapísaní Slavomír Nedelka rodený Nedelka 

narodený 29.03.1959, rodné číslo 590329/7081, zomrel 26.01.2008 naposledy bytom 

Ludanice, Topoľčianska 171/44 a jeho manželka Marta Nedelková rodená Bizoňová narodená 

28.08.1961, rodné číslo 615828/6519 trvale bytom Ludanice, Topoľčianska 171/44  v zmysle 

uznesenia č. 19/1993. Všetky náklady spojené s prevodom do katastra bude hradiť 

nadobudateľ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                    Mgr. Ľubica Petráková                                                                                               

                                                                                                   starostka obce 

 

Bc. Mária Gerhátová 

 

 

Mgr. Zuzana Marková 

 

 

 

v Ludaniciach, dňa 15. 02. 2017 

 


