
Uznesenia prijaté na 18. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v LUDANICIACH,  ktoré sa konalo dňa 29. 11. 2017 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 17. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 177/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 17. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 06. 09. 2017. 

 

K bodu 3 – Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Obce Ludanice na rok 2018 

Uznesenie č. 178/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje: 

1. poskytnutie dotácie pre : 

-  Obecný futbalový klub Ludanice vo výške 13.000 € (zmluva), po postupe A mužstva do     

   vyššej súťaže ďalších 5.000 € (dodatok k zmluve), 

-  Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo výške 1.000 €,  

-  Slovenský orol Ludanice vo výške 1.500 €,  

-  Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludanice vo výške 5.000 €,  

-  Poľovnícke združenie PONITRAN Ludanice vo výške 1.300 € 

-  Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves vo výške 1.200 €,  

-  ZÁDVOR vo výške 1.500 €, 

-  Základná organizácia Jednoty dôchodcov Ludanice 1.500 €. 

 

K bodu 4 - Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2018 na záujmové  

vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného času 

v cudzích obciach 

Uznesenie č. 179/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2018 na záujmové vzdelávanie 

detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného času v cudzích 

obciach v súlade s § 6 ods. 12 písmeno d/ zákona 596/2003 Z.z. v platnom znení vo 

výške 70,00 eur  na 1 dieťa. Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti 

príslušného žiadateľa a zmluvy o poskytnutí dotácie. Dotáciu musí jej prijímateľ 

vyúčtovať obci Ludanice v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie do 31.12.2018. 

 

 

K bodu 5 – Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2017, ktorým 

sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu 

detí a školskej jedálne pri základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice 

na rok 2018 

Uznesenie 180/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje: 

1. Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2017, ktorým sa určuje výška 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej 

jedálne pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na rok 2018. 



B. ruší 

1.   Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 4/2016, ktorým sa určuje výška   

      dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej  

      jedálne pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na rok 2017. 

 

K bodu 6 - Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 3/2017 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Uznesenie č. 181/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje  

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 3/2017 o miestnom poplatku za  

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

B. ruší 

      1.   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2015 o miestnom poplatku za   

             komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

K bodu 7 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 

Uznesenie č. 182/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018. 

 

K bodu 8 - Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce Ludanice k 29.11.2017 

Uznesenie č. 183/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje  

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2017  v zmysle ustanovenia § 14  

      ods. 2 písm. b),  c)  a  d) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa prílohy:  3. úprava rozpočtu  

      obce Ludanice k 29. 11. 2017, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 288 820,00  

      eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 100 664,00 eur. 

 

K bodu 9 - Návrh rozpočtu Obce Ludanice a Základnej školy s materskou školou,  

Hviezdoslavova 415/40, Ludanice  na roky 2018, 2019, 2020. 

Uznesenie č. 184/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 

1. rozpočet Obce Ludanice a Základnej školy s materskou školou,  Hviezdoslavova 

415/40, Ludanice na rok 2018 bez programovej štruktúry podľa prílohy, 

B. berie na vedomie 

      1.   viacročný rozpočet Obce Ludanice a Základnej školy s materskou školou,    

            Hviezdoslavova 415/40, Ludanice na roky 2019 -2020 bez programovej štruktúry   

            podľa prílohy.   

          

K bodu 10 – Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. 

štvrťrok 2017 a I. štvrťrok 2018.  

Uznesenie č. 185/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok 2017 a I. 

štvrťrok 2018.  



K bodu 11 – Správa Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 

Ludanice o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 

2016/2017 a správa za materskú školu.  

Uznesenie č. 186/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 
1. Správu Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956 11  

Ludanice o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2016/2017. 

2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2016/2017, časť materská škola. 

 

K bodu 12 – Žiadosť o schválenie príspevku 0,10 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, 

ktoré majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2018 

Uznesenie č. 187/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. príspevok 0,10 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré majú trvalý pobyt v obci 

Ludanice na rok 2018. 

 

K bodu 13 – Žiadosť firmy Hantex-group s.r.o. na predĺženie nájomnej zmluvy č. 6/2013   

Uznesenie č. 188/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. žiadosť Hantex - group s. r. o.  o predĺženie nájomnej zmluvy č. 6/2013 na dobu do 

31. 12 2018, pri nezmenenej výške nájomného (240 Eur/mesiac) s možnosťou 

predĺženia na ďalší rok. 

 

K bodu 14 – Rôzne 

a) Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja Močenok o finančnú podporu k Vianociam   

2017 

Uznesenie č. 189/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

       1. poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 100 € pre Komunitu   

           Kráľovnej pokoja Močenok k Vianociam 2017.   

 

b) Usmernenie Slovenského pozemkového fondu pri bezodplatnom prevode vlastníctva 

pozemkov vo verejnom záujme na obec   

Uznesenie č. 190/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. usmernenie Slovenského pozemkového fondu pri bezodplatnom prevode vlastníctva 

pozemkov KN C p. č. 891/7, 10199/14, 10199/15 a KN E p. č. 199/5 vo verejnom 

záujme na obec   

 

c) Žiadosť Obecného futbalového klubu Ludanice o spracovanie a podanie žiadosti 

o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 

infraštruktúry a spolufinancovanie obce Ludanice. 

Uznesenie č. 191/2017 



Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. spracovanie a podanie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory 

rekonštrukcie  a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa na Slovenský futbalový 

zväz 

2. spolufinancovanie vo výške 25 % z celkového poskytnutého finančného príspevku 

Slovenským futbalovým zväzom, najviac 16 667 EUR. 

  

d) Poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci Emílií Proksovej 

Uznesenie č. 192/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A.berie na vedomie 

      1.  Umiestnenie Emílie Proksovej, trvale bytom Slobody 467/48, 956 11  Ludanice do   

           Zariadenia sociálnych služieb Topoľčany „MÔJ DOMOV“, P. O. Hviezdoslava 66, 

           955 01 Topoľčany.   

B.schvaľuje 

1. jednorázovú finančnú výpomoc Emílií Proksovej vo výške 361,60 eur v zmysle § 10 

ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 8/2009 o poskytovaní 

spoločného stravovania a jednorázovej finančnej výpomoci občanom s trvalým 

pobytom na území obce Ludanice.    

 

e) Voľba prísediacich podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Uznesenie č. 193/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. volí 

1. zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pani Ľudmilu 

Zelinkovú, bytom Ludanice, Štúrova 402/23 za prísediacu pre Okresný súd 

Topoľčany. 

B. vydáva 

1. v zmysle § 140 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pani Ľudmile 

Zelinkovej, bytom Ludanice, Štúrova 402/23  osvedčenie o zvolení za prísediacu 

pre Okresný súd Topoľčany. 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                     Mgr. Ľubica Petráková, v. r.                                                                                               

                                                                                                        starostka obce 

 

 

Bc. Mária Gerhátová, v. r.  

 

 

Ing. Marek Miko, v. r. 

 

 

v Ludaniciach, dňa 29. 11. 2017 


