
Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v LUDANICIACH,  ktoré sa konalo dňa 21. 02. 2018 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 18. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 194/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 18. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 29. 11. 2017. 

 

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

subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2017  

Uznesenie č. 195/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

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

pôsobiacim na území obce  v roku 2017. 

 

K bodu 4 - Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Ludanice č.  

6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Ludanice 

Uznesenie č. 196/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. dodatok k Všeobecné záväznému nariadeniu Obce Ludanice č.  6/2015 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ludanice. 

 

K bodu 5 – Ponuka na odpredaj pozemkov pri cintoríne v Mýtnej Novej Vsi 

Uznesenie 197/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje: 

1. odkúpenie pozemku vedeného na liste vlastníctva číslo 954 pre katastrálne územie 

Dvorany nad Nitrou od predávajúceho Ing. Fedor Královič rodený Královič narodený 

31.10.1953 / r.č. 531031/307 / trvale bytom J.Matušku 2234/28, 95501 Topoľčany : 

parcela 410/6 registra „C“, druh pozemku orná pôda o výmere 759 m2 v podiele 

188/759-ín t.j. 188 m2 za cenu 1,5 EUR/m2 / cena celková 282,00 EUR /, 

2. odkúpenie pozemku vedeného na liste vlastníctva číslo 954 pre katastrálne územie 

Dvorany nad Nitrou od predávajúceho Mgr. Matej Rehák rodený Rehák  narodený 

25.12.1986 / r.č. 861225/7104 / trvale bytom Rastislavova 221/154, 95141 Lužianky : 

parcela 410/6 registra „C“ , druh pozemku orná pôda o výmere 759 m2 v podiele 

571/759-ín t.j.  571 m2 za cenu 1,5 EUR/m2  / cena celková  856,50 EUR /, 

3. odkúpenie pozemku vedeného na liste vlastníctva číslo 953 pre katastrálne územie 

Dvorany nad Nitrou od predávajúceho Mgr. Matej Rehák rodený Rehák  narodený 

25.12.1986 / r.č. 861225/7104 / trvale bytom Rastislavova 221/154, 95141 Lužianky : 

parcela 410/5 registra „C“ , druh pozemku ostatné plochy o výmere 232 m2 v podiele 

1/1-iny  t.j.  232 m2 za cenu 1,5 EUR/m2  / cena celková  348,00 EUR /, 

4. vypracovanie kúpnej zmluvy a náklady spojené s podaním návrhu na vklad  kúpnej 

zmluvy do katastra nehnuteľností na Katastrálnom odbore Okresného úradu 

Topoľčany bude hradiť Obec Ludanice ako kupujúci. 



5. odkúpenie hore uvedených pozemkov v celkovej výmere 991 m2 za cenu 1486,50 

EUR  za účelom rozšírenia cintorína v obci Ludanice katastrálne územie Mýtna Nová 

Ves. 

 

K bodu 6 - Výpoveď nájomnej zmluvy č.1/2016 zubnej ambulancie firmy DELEC, s.r.o.,  

Javorová 4593/10, 955 01  Topoľčany 

Uznesenie č. 198/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. výpoveď nájomnej zmluvy č.1/2016 zubnej ambulancie firmy DELEC, s.r.o.,  

Javorová 4593/10, 955 01  Topoľčany 

 

K bodu 7 - Oznámenie o otváracích hodinách v prevádzke Vinotéka K & B Wine, 

1.mája 247/42, 956 11  Ludanice 

Uznesenie č. 199/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. oznámenie spoločnosti ALTANA, s.r.o., 1. mája 247/42, 956 11  Ludanice o zriadení 

prevádzky Vinotéky K & B Wine so sudovým a fľaškovým vínom na adrese 1. mája 

247/42, 956 11 Ludanice s prevádzkovou dobou: pondelok 9:00 – 11:00 a 13:00 – 

15:00 hod., utorok – sobota 9:00 – 12:00 a 14:00 - 19:00 hod., nedeľa zatvorené.  

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                   Mgr. Ľubica Petráková, v. r.                                                                                                

                                                                                                      starostka obce 

 

 

 

Mgr. Zuzana Marková, v. r.  

 

 

 

 

Silvester Bilik, v. r. 

 

 

 

 

 

v Ludaniciach, dňa 21. 02. 2018 

 


