
Uznesenia prijaté na 21. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v LUDANICIACH,  ktoré sa konalo dňa 19. 06. 2018 

   

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 20. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 206/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 20. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 02. 05. 2018. 

 

 

K bodu 3 – Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III. 

štvrťrok 2018  
Uznesenie č. 207/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. štvrťrok a III. 

štvrťrok 2018.  

 

 

K bodu 4 - Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017 

Uznesenie č. 208/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok  2017. 

 

 

K bodu 5 – Záverečný účet obce Ludanice za rok 2017 

Uznesenie 209/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A.  schvaľuje  

1. záverečný účet Obce Ludanice za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad, 

2. výsledok rozpočtového hospodárenia, t.j. schodok vo výške 14 151,77 eur. 

B.  berie na vedomie 

1. akruálny výsledok hospodárenia, t.j. schodok vo výške 16 660,79 eur. 

 

 

K bodu 6 - Výročná správa obce Ludanice  za rok 2017  

Uznesenie č. 210/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie: 

1. výročnú správu obce Ludanice za rok 2017. 

 

 

K bodu 7 - Konsolidovaná výročná správa obce Ludanice za rok 2017 

Uznesenie č. 211/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie: 

1.   konsolidovanú výročnú správu obce Ludanice na rok 2017.  



K bodu 8 - Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce   

Ludanice k 31.12.2017 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

Uznesenie č. 212/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. správu nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce Ludanice 

k 31.12.2017 a o overení súladu výročnej správy s  účtovnou závierkou za rok 2017. 

 

 

K bodu 9 - Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce 

Ludanice k 31.12.2017 a o overení súladu konsolidovanej výročnej správy  

s konsolidovanou účtovnou závierkou 

Uznesenie č. 213/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  
1. správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce 

Ludanice 31. 12. 2017 a o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou 

závierkou Obce Ludanice k 31.12.2017. 

 

 

K bodu 10 - Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce k 19. 06. 2018     

Uznesenie č. 214/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018  v zmysle ustanovenia § 14  

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

      obce Ludanice k 19. 06. 2018, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 444 159,00  

      eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 386 570,00 eur. 

 

 

K bodu 11 - Návrh na prvú zmenu Územného plánu obce Ludanice 

Uznesenie č. 215/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí  

1. s obstaraním zmien a doplnkov Územného plánu obce Ludanice  zo dňa 26.10.2007  č. 

1/2018 v ktorých bude aktualizácia územného plánu riešiť v nasledovné oblasti a 

okruhy: 

a) Objekt starej MŠ ponechať na vzdelávacie zariadenia. 

b) Objekt bývalého poľnohospodárskeho družstva ponechať na výrobné účely  

      (str. 72,  r. 11). 

c) Na pozemkoch vedených ako záhrady za rodinnými domami umožniť výstavbu 

rodinných domov. 

d) Pozemok parc. č. 157/3 v kat. území Mýtna Nová Ves – určiť ako stavebný pozemok. 

e) Pozemok parc. č. 565/2 a 565/3 posunúť plánovanú komunikácie ďalej od hranice 

pozemku a umožniť výstavbu rodinného domu na týchto pozemkoch. 

f) Pozemok parc. č. 1112 v kat. území Ludanice určiť ako plochu na podnikateľské 

účely. 

g) Pozemok parc. č. 1040 v kat. území Ludanice zahrnúť do priemyselnej zóny. 

h) Prekvalifikovanie plochy 4V na plochu s možnosťou výstavby RD. 

i) Povoliť výstavbu bytoviek na  minimálne 3 poschodia +  podkrovie. 



j) Z plochy nad stanicou  - manipulačné a parkovacie plochy - polovicu určiť na zberný 

dvor. 

k) V dôsledku útlmu živočíšnej výroby v PD  Ludanice prehodnotiť jednotlivé ochranné 

pásma. 

l) Povoliť výstavbu rodinných domov za rodinnými domami na ulici Topoľčianska 

smerom ku kanálu na Kovarce. 

m) Rozšírenie intravilánu obce Ludanice. 

n) Rozšírenie územia cintorína v obci Ludanice katastrálne územie Mýtna Nová Ves 

o) Zväčšenie katastrálneho územia Mýtna Nová Ves o odkúpené pozemky. 

     

 

K bodu 12 - Návrh plánu tried základnej školy a materskej školy na školský rok 

2018/2019 

Uznesenie č. 216/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

berie na vedomie 

1. plán tried základnej školy a materskej školy na školský rok 2018/2019.  

 

 

K bodu 13 - Ponuka na odpredaj pozemkov 

Uznesenie č. 217/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

schvaľuje  

1. odkúpenie pozemku vedeného na liste vlastníctva číslo 819 pre katastrálne územie 

Mýtna Nová Ves od predávajúceho Ing. Fedor Královič rodený Královič narodený 

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

parcela 389/2 registra „E“ , druh pozemku orná pôda o výmere 456 m2 v podiele ½-

iny  t.j.  228 m2 za cenu 3,00 EUR/m2 / cena celková 684,00 EUR /, 

2. 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, 

3. odkúpenie hore uvedených pozemkov v celkovej výmere 228 m2 za cenu 684,00 EUR  

za účelom rozšírenia cintorína v obci Ludanice katastrálne územie Mýtna Nová Ves. 

 

 

K bodu 14 - Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce funkčné obdobie 

Uznesenie č. 218/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

určuje  

1. že vo volebnom období 2018 až 2022 bude starosta obce Ludanice vykonávať funkciu 

v celom rozsahu (na plný úväzok). 

 

 

K bodu 15 - Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva 

v obci Ludanice  

Uznesenie č. 219/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

určuje  

1. na základe  § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že Obecné zastupiteľstvo 



v Ludaniciach bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v 2 volebných obvodoch, 

a to nasledovne:  

a) vo volebnom obvode číslo 1 – Ludanice, ktorý zahŕňa ulice 1. mája, Cintorínska, 

Družstevná, Nádražná, Pivovarská, SNP, Topoľčianska, 9.mája, Štúrova, Slobody, 

Kpt. Nálepku, Hviezdoslavova, Trojičné námestie bude zvolených 7 poslancov. 

b) vo volebnom obvode číslo 2 – Mýtna Nová Ves, ktorý  tvorí miestna časť obce Mýtna 

Nová Ves budú zvolení 2 poslanci. 

 

K bodu 16 – Rôzne 

a) Žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku  

Uznesenie č. 220/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

A. berie na vedomie 

1. žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku 

B. žiada  

      1.   p. Ing. Jozefa Gerháta o doručenie geometrického plánu a výmeru pozemku, ktorý  

            žiada majetkoprávne vysporiadať, 

2. zabezpečiť súhlas spoluvlastníka pozemku s vysporiadaným pozemku.  

 

 

b) Informácia o schválení žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu 

bývalej materskej školy 

Uznesenie č. 221/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

berie na vedomie 

1. informáciu o schválení žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu 

bývalej materskej školy 

             

  

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                    Mgr. Ľubica Petráková, v. r.                                                                                               

                                                                                                    starostka obce 

 

 

 

Ing. Eva Pešková, v. r. 

 

 

 

 

Silvester Bilik, v. r. 

 

 

 

 

v Ludaniciach, dňa 19. 06. 2018 


