Uznesenia č. 72/2019-73/2019 a 75/2019-83/2019 prijaté na 8. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo dňa 21. 10. 2019
K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 7. riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH
berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 7. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 13. 09. 2019.
K bodu 3 – Prezentácia žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Ludanice na rok 2020
Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH
berie na vedomie
1. prezentácie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Ludanice na rok 2020.
K bodu 5 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Obce Ludanice č. 2/2019
o poskytovaní spoločného stravovania dôchodcom a poskytovaní jednorázovej finančnej
výpomoci občanom s trvalým pobytom na území obce Ludanice
Uznesenie č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH
A. schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2019 o poskytovaní spoločného
stravovania dôchodcom a poskytovaní jednorázovej finančnej výpomoci občanom
s trvalým pobytom na území obce Ludanice.
B. ruší
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 8/2009 o poskytovaní spoločného
stravovania dôchodcom a poskytovaní jednorázovej finančnej výpomoci občanom
s trvalým pobytom na území obce Ludanice.
K bodu 6 - Uvoľnenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie zakúpenia
elektrického úžitkového vozidla Cenntro Metro s výklopnou nadstavbou
Uznesenie č. 76/2019
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH
schvaľuje
1. uvoľnenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie zakúpenia elektrického
úžitkového vozidla Cenntro Metro s výklopnou nadstavbou vo výške 7000,00 eur.
2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa prílohy: úprava rozpočtu obce
Ludanice k 21. 10. 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 7 - Žiadosť Základnej školy s materskou školou Ludanice o poskytnutie dotácie
na predregistráciu poplatku na EUROGYM 2020
Uznesenie č. 77/2019
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH
schvaľuje
1. poskytnutie dotácie Základnej škole s materskou školou Ludanice na predregistráciu
poplatku na EUROGYM 2020 vo výške 2300,00 eur.
K bodu 8 - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku
Uznesenie č. 78/2019
berie na vedomie
1. žiadosť o prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku.
odporúča
1. prerokovať žiadosť na finančnej komisií, s tým, že na komisiu budú prizvané
účastníčky konania.
K bodu 9 – Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ludanice
Uznesenie č. 79/2019
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH
schvaľuje
1. požiadavky na riešenie (obsah) zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ludanice:
Rozvojové zámery
1) Areál bývalého PD Ludanice (oproti vstupu do administratívnej budovy) ponechať
ako výrobný areál, nakoľko tam pokračuje výrobná činnosť(str. 72, r. 11).
2) Na pozemkoch vedených ako záhrady za rodinnými domami umožniť výstavbu
rodinných domov, pri nasledovnej regulácií výstavby, podľa bodu č.14.
3) Zaradenie pozemkov s parcelnými číslami 267 a 268 v k.ú. Mýtna Nová Ves pre
výstavbu 3 rodinných domov.
Poznámka: Odporúčam rozšíriť pôvodný rozvojový z č. 19 západným smerom
o hĺbku stavebnej parcely (cca 30m) tak , aby slepá cesta z Kamanovej
pokračovala priamo cez rozvojový zámer č 19 (bez slučky). Z tejto komunikácie by
bola hrebeňovo napojená východná časť rozvojového zámeru č. 19. Žiadateľ by tak
získal max. 2 stavebné pozemky.
4) Zaradenie pozemku s parcelným číslom 231 v k.ú Mýtna Nová Ves pre výstavbu 2
rodinných domov.
Poznámka: Pozemky už sú zaradené v platnom územnom pláne (jeden ako preluka
a druhý ako súčasť rozvojového zámeru č. 19). Výstavba bude povolená
nasledovne:
- jeden rodinný dom z existujúcej prístupovej cestnej komunikácie + 1 rodinný
dom v zmysle bodu č. 2 Zmien a doplnkov č.1 ÚP
- tretí rodinný dom až po vybudovaní zadnej prístupovej cestnej komunikácie
v zmysle ÚP (komunikáciu vybuduje obec)
5) Zaradenie pozemku s parcelným číslom 146/1 v k.ú Mýtna Nová Ves pre výstavbu
1 rodinného domu
6) Zaradenie do ÚPN chýbajúci chodník na západnej strane Štúrovej ulici.
7) Zaradenie pozemku s parcelným číslom 1040 v k.ú. Ludanice s funkčným
využitím priemyselná zóna

8) Upresnenie funkčného využitia betónovej plochy nad železnicou na zberný dvor
(8a) a určenie parcely č. 1099 CKN o výmere 1 785 m2, orná pôda, vedenej na
liste vlastníctva č. 1448 Obec Ludanice, na kompostovisko.(8b)
Návrh zmeny ÚPN na strane č. 70, bod č. 3.4
Vyčiarknuť z pôvodného ÚPN:
- premiestniť zberný dvor z dvora Obecného úradu na betónovú plochu nad
železnicou alebo do lokality južne od Agrochemického podniku (RZ 27/v)
Nové znenie do ÚPN:
- premiestniť zberný dvor z dvora Obecného úradu na betónovú plochu nad
železnicou na pozemkoch vedených na liste vlastníctva č. 1040 pre katastrálne
územie Ludanice vo vlastníctve Slovenská republika – Slovenský pozemkový
fond:
 parcela číslo 10199/14 CKN – ostatné plochy o výmere 2033 m2
 parcela číslo 10199/15 CKN – ostatné plochy o výmere 10000 m2
 parcela číslo 199/5 EKN – orná pôda o výmere 804 m2.
- premiestniť RZ 27/v (vybudovanie kompostoviska) na parcelu č. 1099 CKN,
o výmere 1 785 m2, orná pôda, vedenej na liste vlastníctva č. 1448 Obec
Ludanice.
Verejno-prospešné stavby vyplývajúce z ÚPN obce Ludanice (str.79)
Vyčiarknuť z pôvodného ÚPN:
- územná rezerva pre vybudovanie zberného dvoru odpadov a plochy pre
vybudovanie kompostoviska – RZ 27/v
Nové znenie do ÚPN:
- vybudovať zberný dvor odpadov na betónovej ploche nad železnicou na
pozemkoch vedených na liste vlastníctva č. 1040 pre katastrálne územie
Ludanice vo vlastníctve Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond:
 parcela číslo 10199/14 CKN – ostatné plochy o výmere 2033 m2
 parcela číslo 10199/15 CKN – ostatné plochy o výmere 10000 m2
 parcela číslo 199/5 EKN – orná pôda o výmere 804 m2.
- premiestniť RZ 27/v (vybudovanie kompostoviska) na parcelu č. 1099 CKN,
o výmere 1 785 m2, orná pôda, vedenej na liste vlastníctva č. 1448 Obec
Ludanice.
RZ 27/v – uvádzať len kompostovisko (bez zberného dvora)
9) Zmena funkčného využitia časti bývania a občianskej vybavenosti na výrobné
územie v RZ 24/z v k.ú. Mýtna Nová Ves
10) Zmena funkčného využitia pozemkov C 1537, C 1536, C 1535, E 168/14
z verejnej zelene na ornú pôdu.
Bez povolenia bytovej výstavby.
Upozorňujem na skutočnosť, že pozemky sú v ochrannom pásme
poľnohospodárskeho družstva a mimo hranice zastavaného územia obce.
11) Riešenie chodníka s verejným osvetlením pre chodcov popri futbalovom ihrisku
od potoka Dolina, v úseku od lávky cez potok smerom k železnici a pozdĺž
železnice až po existujúce železničné priecestie južným smerom.
12) Zmena funkčného využitia zo záhrady na výstavbu RD – pozemky 809/1, 808/1,2
Akceptuje sa ako výstavba 1 nového rodinného domu za existujúcim objektom,
v zadnom trakte záhrady, pri splnení predpísanej výmery každého pozemku RD
min. 800m2.
Zadná časť pozemku leží v ochrannom pásme železnice.

13) Na pozemku s parcelným číslom 605/2 povoliť výstavbu jedného rodinného
domu. Výstavba sa akceptuje, nakoľko je v existujúcej zástavbe.
14) Drobné úpravy v textovej a grafickej časti podľa požiadaviek obstarávateľa.
- minimálna výmera stavebného pozemku:
 pre izolované rodinné domy 800 m2
 pre dvojdomy a skupinové RD 600 m2 (zmena na strane 65)
- Zmeny rozvojových zámerov:
- RZ 1/o (3x bytové domy po 16 bytových jednotiek alebo 3x bytové domy po 9
bytových jednotiek).
K bodu 10 – Stiahnutie žiadosti STAVECO spol. s r.o. o prenájom pozemku
Uznesenie č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH
berie na vedomie
1. stiahnutie žiadosti STAVECO spol. s r.o. o prenájom pozemku.
K bodu 11 – Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 69/2019 zo dňa 13.09.2019
Uznesenie č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH
ruší
1. uznesenie OZ č. 69/2019 zo dňa 13.09.2019 týkajúce plánovanej výstavby
nájomných bytových domov.
K bodu 12 - Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. č. 44/2019 zo dňa 24.05.2019
Uznesenie č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH
A. ruší
1. uznesenie OZ č. 44/2019 zo dňa 24.05.2019 týkajúce poskytnutia služieb Obecného
úradu Ludanice občanom s trvalým pobytom v Ludaniciach a Mýtnej Novej Vsi
B. schvaľuje
1. poskytnutie služieb občanom za účelom odvozu bioodpadu a konárov zo záhrad len
pre fyzické osoby – občanom s trvalým pobytom v Ludaniciach a Mýtnej Novej Vsi.
2. poplatok za poskytnutie traktorovej vlečky 10,00 eur za odvoz.
K bodu 13 - Rôzne
a) Oznámenie o ukončení práceneschopnosti
Uznesenie č. 83/2019
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH
berie na vedomie
1. oznámenie o ukončení práceneschopnosti Martina Zelenáka.

Overovatelia:

Matúš Dočkalik, v. r.
starosta obce

Silvester Bilik.v. r.
Mgr. Martina Budajová, v. r.

v Ludaniciach, dňa 21. 10. 2019

Uznesenie č. 74/2019 prijaté na 8. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v LUDANICIACH, ktoré sa konalo dňa 21. 10. 2019
K bodu 4 - Žiadosť o zmenu účelu dotácie z rozpočtu obce Ludanice
Uznesenie č. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH
schvaľuje
1. zmenu účelu dotácie z rozpočtu obce Ludanice.

Overovatelia:

Silvester Bilik, v. r.
Mgr. Martina Budajová, v. r.

v Ludaniciach, dňa 21. 10. 2019

Matúš Dočkalik, v. r.
starosta obce

