
  

Uznesenia 

prijaté na 9. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 09.05.2012 

 

K bodu 2 – Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach 

Miroslava Gerháta 

Uznesenie č. 103/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. vzdanie sa mandátu poslanca Miroslava Gerháta, ktorý sa dňa 30.04.2012 písomne vzdal 

mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

 

K bodu 3 – Vyhlásenie obecného zastupiteľstva o nastúpení náhradníka na uprázdnený 

mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach, zloženie sľubu nového poslanca 

Dezidera Krajčoviča a odovzdanie osvedčenia o tom, že sa stal poslancom 

Uznesenie č. 104/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. že prvý náhradník za poslanca Silvester Bilik dňa 03.05.2012 písomne neprijal mandát 

poslanca obecného zastupiteľstva v Ludaniciach,  

B. konštatuje 

1. že druhý náhradník za poslanca Dezider Krajčovič zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva do rúk starostky obce a prevzal osvedčenie o tom, že sa stal 

poslancom obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

C. určuje 

1. Dezidera Krajčoviča za predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku a životného 

prostredia a člena Komisie sociálneho zabezpečenia. 

 

K bodu 4 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 8. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č. 105/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 8. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.02.2012. 

 

K bodu 5 – Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce 

k 31.12.2011 

Uznesenie č. 106/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

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

k 31.12.2011 s výrokom audítora: „účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Ludanice k 31.decembru 2011 

a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú 

v súlade so zákonom o účtovníctve a súvisiacimi postupmi účtovania“. 

 

K bodu 6 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 

Uznesenie č. 107/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ludanice za rok 2011. 

 



  

 

K bodu 7 – Záverečný účet za rok 2011 

Uznesenie č. 108/ 2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. Záverečný účet obce Ludanice za rok 2011 s výrokom: „celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje bez výhrad.“ 

 

K bodu 8 – Usporiadanie finančných vzťahov obce za rok 2011 

Uznesenie č. 109/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 106.774,00 eur z vlastných 

zdrojov minulých období cez finančné operácie, 

2. zúčtovanie výsledku hospodárenia vo výške 7.812,51 eur na účte 431 – výsledok 

hospodárenia v schvaľovaní bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov v súlade s platnými postupmi účtovania. 

 

K bodu 9 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III. 

štvrťrok 2012 

Uznesenie č. 110/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III. štvrťrok 2012. 

 

K bodu 10 – Odsúhlasenie počtu žiakov ZŠ s MŠ v Ludaniciach nad rámec zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Uznesenie č. 111/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. aby v školskom roku 2012/2013 bol počet žiakov v triede pre troj- až štvorročné deti 

materskej školy 23, čo je navýšenie o 3 deti oproti § 28 ods. 9 písm. a/ zákona č. 245/2008 

Z. z. 

2. súhlasí, aby v školskom roku 2012/2013 bol počet žiakov štvrtej triedy základnej školy 27, 

čo je navýšenie o 2 deti oproti § 29 ods. 5 písm. d/ zákona č. 245/2008 Z. z. 

 

K bodu 11 – Schválenie platu starostky obce  

Uznesenie č. 112/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

určuje 

1. v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest s účinnosťou od 01.01.2012 mesačný plat starostky obce Bc. Ľubice 

Petrákovej vo výške 1868,00 Eur. 

 

K bodu 12 – Rôzne 

 

a) Návrh na odsúhlasenie finančných prostriedkov na kúpu stoličkového výťahu na 

bezbariérový prístup do zdravotníckych ambulancií 

Uznesenie č. 113/ 2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s kúpou stoličkového výťahu na bezbariérový prístup do zdravotníckych ambulancií. 

 



  

b) Odvolanie p. Jaroslava Krajčoviča, bytom Ludanice, Cintorínska 267 proti 

platobnému výmeru za odvoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2012 

Uznesenie č. 114/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. list p. Jaroslava Krajčoviča, bytom Ludanice, Cintorínska 267/10 zo dňa 02.04.2012. 

 

B. potvrdzuje 

1. stanovisko obce zo dňa 02.01.2012, podľa ktorého obec nemôže vyhovieť žiadosti 

občana p. Jaroslava Krajčoviča bytom Ludanice, Cintorínska 267/10 na zavedenie 

množstevného zberu v jeho domácnosti, a to v zmysle § 39 ods. 12 zákona o odpadoch a 

čl. 5, ods. 4 VZN č. 11/2009. 

 

c) Informácia o zriadení prevádzkarne VG GROUP s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra v obci 

Ludanice 

Uznesenie č. 115/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. informáciu o zriadení prevádzkarne VG GROUP s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra v obci 

Ludanice 

 

B. súhlasí 

1. s prevádzkovou dobou navrhnutou žiadateľom pre prevádzku VG GROUP s.r.o., SNP 

572/96, 956 11 Ludanice 

 

d) Žiadosť p. Patrika Grmana, bytom Horné Obdokovce – Bodok č. 355 o schválenie 

prevádzkovej doby v pohostinstve JUKA 

Uznesenie č. 116/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

 súhlasí 

1. s prevádzkovou dobou navrhnutou žiadateľom pre prevádzku pohostinstvo JUKA, 

Hviezdoslavova 95, 956 11 Ludanice. 

 

 

 

 

 Overovatelia:                                                                    

       Bc. Ľubica Petráková 

                                                                                                          starostka obce 

Mgr. Zuzana Marková 

 

Ing. Andrej Valent 

 

 

V Ludaniciach, dňa 09.05.2012 

 

 

  


