
Uznesenia prijaté na 7. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 13. 09. 2019 

   

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 6. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 59/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 6. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 14. 06. 2019. 

 

 

 

K bodu 3 – Prezentácia elektronického evidenčného systému odpadu 

Uznesenie č. 60/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

berie na vedomie 

1. prezentáciu elektronického evidenčného systému odpadu. 

 

 

 

K bodu 4 - Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok 

2019 a I. štvrťrok 2020   

Uznesenie č. 61/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

berie na vedomie  

1. plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok 2019 a  

I. štvrťrok 2020. 

 

 

 

K bodu 5 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ludanice k ţiadosti ZŠ s MŠ o  

schválenie úpravy rozpočtu ZS s MŠ, ktorý bol schválený na rok 2019 

Uznesenie č. 62/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. stanovisko hlavného kontrolóra obce Ludanice k žiadosti ZŠ s MŠ o schválenie 

úpravy rozpočtu ZS s MŠ, ktorý bol schválený na rok 2019. 

 

 

 

K bodu 6 – Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ludanice 

Uznesenie č. 63/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1.   úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ludanice 

 

 

 



K bodu 7 - Zakúpenie mostovej váhy na zberný dvor v Ludaniciach 

Uznesenie č. 64/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1.   zakúpenie mostovej váhy na zberný dvor v Ludaniciach v obstarávacej cene 9 900 eur. 

 

 

K bodu 8 - Uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu schodov do kultúrneho domu 

a do zdravotného strediska, vrátane vytvorenia bezbariérových prístupov 

Uznesenie č. 65/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu schodov do kultúrneho domu a do 

zdravotného strediska, vrátane vytvorenia bezbariérových prístupov celkovej sume 

10 600 eur. 

 

 

K bodu 9 – Návrh na štvrtú úpravu rozpočtu obce k 13. 09. 2019 

Uznesenie č. 66/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019  v zmysle ustanovenia § 14  

      ods. 2 písm. a), b), c) a zákona č. 583/2004 Z. z. podľa prílohy:  4. úprava rozpočtu  

      obce Ludanice k 13. 09. 2019, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 528 394,00  

      eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 427  850,00 eur. 

 

 

 

K bodu 10 – Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice k 31.08.2019 

Uznesenie č. 67/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice k 31.08.2019 

 

 

 

K bodu 11 – Prehľad čerpania rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ludanice   

k 30.06.2019 

Uznesenie č. 68/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. prehľad čerpania rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ludanice 

k 30.06.2019 

 

 

K bodu 12 - Plánovaná výstavba nájomných bytových domov 

Uznesenie č. 69/2019 

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 nehnuteľností: v obci Ludanice, v katastrálnom území Ludanice, vedených na 

liste vlastníctva č. 596: 

- parcela CKN číslo 891/2 o výmere 119 m2, druh pozemku orná pôda, 

- parcela CKN číslo 891/7  o výmere 2354 m2, druh pozemku orná pôda, 

- parcela CKN číslo 891/8  o výmere 4996 m2, druh pozemku orná pôda, 

- parcela CKN číslo 891/10 o výmere 780 m2, druh pozemku orná pôda, 

- parcela CKN číslo 891/11 o výmere 54 m2, druh pozemku orná pôda, 

- parcela CKN číslo 891/12 o výmere 32 m2, druh pozemku orná pôda 

v celkovej výmere 8335 m2 

 

v prospech nájomcu a stavebníka: STAVECO s.r.o.,  

Dopravná 412,  95501 Topoľčany, IČO: 31 410 421 

  

za nájomné vo výške 0,10 € / m
2
 / rok 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením, že Obec Ludanice má 

záujem riešiť bytovú otázku v obci a nájomca vybuduje jeden bytový dom  

SO 01 16 b.j. a prislúchajúcu technickú vybavenosť ( ČOV, asfaltové parkovisko, 

prístupová asfaltová komunikácia, dláždené chodníky ) na svoje náklady a 

zodpovednosť 

s nasledovnými podmienkami: 

 účelom nájmu je poskytnutie pozemkov vo vlastníctve obce na výstavbu 

jedného bytového domu SO 01 16 b.j. spolu s prislúchajúcou technickou 

vybavenosťou / ČOV, asfaltové parkovisko, prístupová asfaltová komunikácia, 

dláždené chodníky  /, 

 nájomca sa zaväzuje bytový dom  v termíne do 31.12.2022 postaviť 

a skolaudovať, nedodržanie tohto termínu znamená zánik nájomnej zmluvy 

a povinnosť nájomcu vrátiť pozemok prenajímateľovi v pôvodnom stave, ak sa 

strany nájomnej zmluvy nedohodnú inak, prípadne termín kolaudácie môže byť 

zmenený dohodou zmluvných strán, 

 ku kolaudácii budú geometrickým plánom vytýčené pozemky pod bytovkou 

a tiež pozemky prislúchajúce k bytovke – tieto pozemky budú prenajaté firme 

STAVECO s.r.o. do 31.12.2057 / 35 rokov /. 

 

2. kúpnu cenu pri predaji pozemkov v prípade  predkupného práva vo výške 12,00 

EUR za 1 m2 v súlade so znaleckým posudkom č. 144/2019 vypracovaného Ing. 

Igorom Šinským dňa 7.8.2019. 

 

K bodu 13 - Ţiadosť Základnej školy s materskou školou Ludanice o poskytnutie 

dotácie na predregistráciu poplatku na EUROGYM 2020 

Uznesenie č. 70/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. žiadosť  Základnej školy s materskou školou Ludanice o poskytnutie dotácie na 

predregistráciu poplatku na EUROGYM 2020 

2. obecné zastupiteľstvo odporúča o prejednanie žiadosti na finančnej komisii 
 



K bodu 14 -  Rôzne 

a) Ţiadosť OFK Ludanice o refundáciu faktúry č. 2/2019 – rekonštrukcia kabíny pre   

mládeţnícke muţstvá  

Uznesenie č. 71/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. poskytnutie dotácie na realizáciu dlažby v kabíne, ktorá slúži pre mládežnícke 

mužstvá Obecného futbalového klubu Ludanice. 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                          Matúš Dočkalik, v. r.                                                                                       

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

Krajčovič Vladimír, v. r. 

 

 

 

 

 

MgA. Marek Mosnár, v. r.  

 

 

 

 

 

   

v Ludaniciach, dňa 13. 09. 2019 


