
  

Uznesenia 

prijaté na 10. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 01.08.2012 

 

K bodu 2 – Žiadosť občianskeho združenia Zádvor o prenájom parcely č. 2033, k.ú. Ludanice 

Uznesenie č. 117/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. žiadosť občianskeho združenia Zádvor s prenájmom parcely č. 2033, k.ú. Ludanice. 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 9. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č. 118/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 9. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 09.05.2012. 

 

K bodu 4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 1/2012 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby 

Uznesenie č. 119/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. ruší 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Ludanice č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej 

služby a spôsobe určenia a výške úhrady, 

B. schvaľuje 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Ludanice č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej 

služby.  

 

K bodu 5 – Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou obce Ludanice k 31.12.2011 

Uznesenie č. 120/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce 

Ludanice k 31.12.2011 s výrokom: „účtovné informácie vo výročnej správe obce Ludanice 

poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke 

k 31.12.2011 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.“ 

 

K bodu 6 – Výročná správa obce Ludanice za rok 2011 

Uznesenie č. 121/ 2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Výročnú správu obce Ludanice za rok 2011. 

 

K bodu 7 – Správa nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2011 

Uznesenie č. 122/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Správu nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2011 s výrokom: „účtovné 



  

informácie v konsolidovanej výročnej správe obce Ludanice poskytujú vo všetkých 

významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o konsolidovanej účtovnej závierke 

k 31.12.2011 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.“ 

 

K bodu 8 – Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok 2011 

Uznesenie č. 123/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok 2011. 

 

 

K bodu 9 – Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za I. polrok 2012  

Uznesenie č. 124/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za I. polrok 2012. 

 

K bodu 10 – Informácia o nákladoch obce za nakladanie s odpadmi za I. polrok 2012  

Uznesenie č. 125/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Informácia o nákladoch obce za nakladanie s odpadmi za I. polrok 2012 

 

K bodu 11 – Záznam z následnej kontroly poskytovania služby „Poskytovanie multikáry 

v rámci obce Ludanice pre občanov obce Ludanice“ za rok 2011 a I. polrok 2012 

Uznesenie č. 126/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Záznam z následnej kontroly poskytovania služby „Poskytovanie multikáry v rámci obce 

Ludanice pre občanov obce Ludanice“ za rok 2011 a I. polrok 2012 

 

K bodu 12 – Návrh plánu tried, vyučovania náboženskej a etickej výchovy v šk. roku 

2012/2013 

Uznesenie č. 127/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. Plán tried, vyučovania náboženskej a etickej výchovy v šk. roku 2012/2013. 

 

K bodu 13 – Rôzne 

 

a) Informácia o cenovej ponuke za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu 

chodníka v Mýtnej Novej Vsi - Dolinky 

Uznesenie č. 128/ 2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s vypracovaním projektovej dokumentácie na výber zhotoviteľa stavby chodníka v Mýtnej 

Novej Vsi – Dolinky pre stavebné povolenie a s vypracovaním projektovej dokumentácie 

pre realizáciu s kompletnou  rozpočtovou časťou. Súčasťou projektovej dokumentácie bude 

aj vysporiadanie pozemkov pod chodníkom. 

 

b) Informácia o zriadení maloobchodu Detský second hand, 1. mája 221/16, 956 11 

Ludanice 



  

Uznesenie č. 129/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o zriadení maloobchodu Detský second hand, Ul. 1. mája 221/16, 95611 

Ludanice. 

 

c) Informácia o zriadení prevádzky „Autoumývarka Ludanice“ 

Uznesenie č. 130/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o zriadení prevádzky autoumývarky v obci Ludanice. 

 

d) Informácia o zriadení prevádzky SUPERMARKET COOP Jednota, SNP 572, 956 11 

Ludanice 

Uznesenie č. 131/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na  vedomie 

1. informáciu o zriadení prevádzky SUPERMARKET COOP Jednota, SNP 572, 956 11 

Ludanice. 

 

e) Informácia o stave projektov obce Ludanice 

Uznesenie č. 132/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o stave projektov v obci Ludanice. 

 

 

 

 Overovatelia:                                                                    

       Bc. Ľubica Petráková 

                                                                                                          starostka obce 

Lucia Deviatková 

 

Ing. Milan Lukáč 

 

 

V Ludaniciach, dňa 01.08.2012 

 

 

  


