
  

Uznesenia 

prijaté na 8. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 29.02.2012 

 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 7. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 92/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 7. riadnom zasadnutí dňa 

12.12.2011. 

 

K bodu 3 – Žiadosť Ing. Branislava Benku Agri – servis, s.r.o. Ludanice a žiadosť p. Mariána 

Hederu – Topas co, 956 11 Dvorany nad Nitrou č. 101 o zmenu v Územnom pláne Obce 

Ludanice   

Uznesenie č. 93/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. nesúhlasí 

1. so zmenami v Územnom pláne Obce Ludanice navrhnutými Ing. Branislavom Benkom Agri 

– servis, s.r.o. a p. Mariánom Hederom – Topas co, 956 11 Dvorany nad Nitrou č. 101. 

B. potvrdzuje 

1. uznesenie Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach č. 68/2011 z 19.09.2011. 

 

 

K bodu 4 – Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o združení č. 6910/09 zo dňa 15.02.2010 uzavretej 

medzi Obcou Ludanice a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra 

Uznesenie č. 94/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu k návrhu Dodatku č. 1 k zmluve o združení č. 6910/09 zo dňa 15.02.2010 

uzavretej medzi Obcou Ludanice a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra. 

 

K bodu 5 – Informácia o plnení rozpočtu za rok 2011 

Uznesenie č. 95/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o plnení rozpočtu za rok 2011. 

 

K bodu 6 – Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 29.02.2012 

Uznesenie č. 96/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. prvú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 29.02.2012. 

 

K bodu 7 – Správa o výsledku inventarizácie dlhodobého hmotného majetku a drobného 

hmotného majetku a nehmotného majetku vedeného v podsúvahovej evidencii k 31.12.2011 

Uznesenie č. 97/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. správu o výsledku inventarizácie dlhodobého hmotného majetku a drobného hmotného 

majetku a nehmotného majetku vedeného v podsúvahovej evidencii k 31.12.2011. 

 



  

 

K bodu 8 – Návrh na vyradenie požiarneho motorového vozidla AVIA A31 

Uznesenie č. 98/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. nesúhlasí 

1. s vyradením požiarneho motorového vozidla AVIA A 31. 

B. odporúča 

1. odborne posúdiť technický stav a náklady spojené s opravou požiarneho motorového vozidla 

AVIA A31. 

 

K bodu 9 – Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých subjektom v roku 2011 

Uznesenie č. 99/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých subjektom v roku 2011. 

 

K bodu 10 – Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o poskytnutie jednorazovej 

finančnej výpomoci 

Uznesenie č. 100/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. poskytnutie jednorazového finančného príspevku Únii nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, základná organizácia č. 36, Pribinova 14, Topoľčany vo výške 35 Eur. 

 

K bodu 11 – Žiadosti o prenájom verejného priestranstva „Hody 2012“  

Uznesenie č. 101/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s prenájmom verejného priestranstva pre prevádzkovateľa lunaparku p. Petra Žilku, 

Sládkovičova 32, Topoľčany pri príležitosti „hodov 2012“ v Ludaniciach za poplatok v 

zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 čl. 4 písm. b) – 16,60 eur/deň. 

 

K bodu 12 – Rôzne 

 

a) Žiadosť Ing. Andreja Valenta, Mýtna Nová Ves 30 o pomoc pri spevnení miestnej 

komunikácie 

Uznesenie č. 102/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

nesúhlasí 

1. s poskytnutím finančnej pomoci na spevnenie miestnej komunikácie nachádzajúcej sa 

v Mýtnej Novej Vsi južne od futbalového ihriska oproti parcele č. 159/2, nakoľko 

prístupová cesta nie je majetkom obce. 

 

 

 Overovatelia:                                                                    

       Bc. Ľubica Petráková 

                                                                                                          starostka obce 

Vladimír Čerňan 

 

Lucia Deviatková 

 

 

V Ludaniciach, dňa 29.02.2012 


