
Uznesenia prijaté na 15. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v LUDANICIACH,  ktoré sa konalo dňa 26. 04. 2017 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 14. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 145/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 14. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 15. 02. 2017. 

 

 

K bodu 3 – Správa hlavného kontrolóra Obce Ludanice z kontroly úhrad poplatkov za  

TKO a SO od občanov a podnikateľov ku 31.12. 2016 po zavedení nového systému 

separovania odpadu 

Uznesenie č. 146/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. správu hlavného kontrolóra Obce Ludanice z kontroly úhrad poplatkov za TKO a SO   

od občanov a podnikateľov ku 31.12. 2016 po zavedení nového systému separovania 

odpadu. 

B. odporúča 

1. zverejniť zoznam aktuálnych neplatičov k 31. 5. 2017  na obecnú tabuľu a na webovú 

stránku obce Ludanice 

 

 

K bodu 4 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ludanice na II. štvrťrok   

a na III. štvrťrok 2017.  

Uznesenie č. 147/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

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

štvrťrok 2017. 

2. doplniť plán kontrolnej činnosti o 6. bod -  Riešenie sťažnosti od občanov 

 

 

K bodu 5 – Prevod pozemkov – Marta Nedelková    

Uznesenie 148/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. žiadateľke p. Marta Nedelková rodená Bizoňová,  nar. 28.08.1961, r. č. 615828/6519 

trvale bytom Topoľčianska 171/44, 956 11 Ludanice 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. 682/1  záhrady vo výmere 469 m2 v podiele 1/1 

vedenom na liste vlastníctva číslo 596 pre obec Ludanice, katastrálne územie 

Ludanice za kúpnu cenu 0,00 EUR/m2   / slovom nula EUR za jeden meter 

štvorcový /, celkovú kúpnu cenu 0,00 EUR / slovom nula EUR /.        

 



 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Pani Marta Nedelková rodená Bizoňová, narodená 28.08.1961 trvale bytom Ludanice, 

Topoľčianska 171/44 spolu so svojím manželom Slavomírom Nedelkom rodeným 

Nedelkom, narodeným 29.03.1959 naposledy trvale bytom Ludanice, Topoľčianska 

171/44, ktorý zomrel 26.01.2008, žili dlhé roky v omyle, že pozemok  v obci 

Ludanice, katastrálnom území Ludanice parcela registra „C“ 682/1 vo výmere 

469 m2, druh pozemku záhrady, je v ich vlastníctve.  
Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach uznesením číslo 19/1993 zo dňa 21.10.1993 

v bode D. 3.  súhlasilo 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. Ďalej Obecné zastupiteľstvo 

v Ludaniciach uznesením číslo 21/1994 zo dňa 24.2.1994 v bode F. 2. súhlasilo 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. 

Kúpnu cenu 1000,- Sk kupujúci uhradili dňa 14.3.1994 poštovou poukážkou. 

O ďalších krokoch smerujúcich k zmene vlastníka v katastri nehnuteľností po prijatí  

hore uvedených uznesení kupujúca a ani predávajúci nemajú žiadnu vedomosť. 

Pani Marta Nedelková je v súčasnosti vdova, jej manžel pán Slavomír Nedelka zomrel    

26.01.2008.  

Obecné zastupiteľstvo Ludanice schvaľuje zámer prevodu majetku s tým, že  

náklady spojené s vyhotovením  kúpnej zmluvy a správneho poplatku spojeného  

s návrhom na vklad  kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností  bude hradiť  

kupujúca.  

 

Uvedené uznesenie o zámere odpredaja pozemku parcela CKN č. 682/1 bolo 

odsúhlasené 9 poslancami OZ z 9 prítomných poslancov OZ / z 9 všetkých 

poslancov OZ /. 
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 27.04.2017  do doby 

odsúhlasenia prevodu vlastníctva Obecným zastupiteľstvom v Ludaniciach. 

 

 

K bodu 6 - Rôzne  

a) Žiadosť Lenky Samekovej o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci 

Uznesenie č. 149/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 45 eur/osobu,  

2. jednorázovú finančnú výpomoc pre Lenku Samekovú a manžela Petra a pre ich dve 

deti s výslednou sumou 180 eur 

 

 

 

 

 

http://www.obecludanice.sk/


b) Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu Ludanice – nový cenník za prenájom 

Kultúrneho domu Ludanice 

Uznesenie č. 150/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 

1. nový cenník za prenájom Kultúrneho domu Ludanice, ktorý nadobúda účinnosť 01. 

mája 2017. 

B. ruší 

1. starý cenník za prenájom Kultúrneho domu Ludanice, ktorý bol schválení 30. marca 

2011. 

 

 

c) Návrh zmluvy o výpožičke obecného majetku medzi Obcou Ludanice a Obecným 

futbalovým klubom Ludanice  

Uznesenie č. 151/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. doplnenie návrhu zmluvy o výpožičke obecného majetku medzi Obcou Ludanice 

a Obecným futbalovým klubom Ludanice  

 

 

d) Zvolanie 2. mimoriadneho obecného zastupiteľstva v Ludaniciach starostkou obce 

Ludanice  

Uznesenie č. 152/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. zvolanie 2. mimoriadneho obecného zastupiteľstva v Ludaniciach na 27. 04. 2017 

o 18:00 v zasadačke Obecného úradu v Ludaniciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                        Mgr. Ľubica Petráková, v. r.

                                                                                                       starostka obce 

 

 

Bc. Bohumír Donoval, v. r. 

 

 

Bc. Ivan Žák, v. r.  

 

 

 

 

v Ludaniciach, dňa 26. 04. 2016 


