
  

Uznesenia 

prijaté na 11. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 24.10.2012 

 

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

Uznesenie č. 133/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. zámer Obce Ludanice prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  nehnuteľný majetok – pozemok parcela číslo 

2033 registra „C“ o výmere 12 675 m2, druh pozemku vodné plochy, vedený na LV č. 1448 

pre k.ú. Ludanice nájomcovi Občianske združenie – Zádvor so sídlom Štúrova 534, 956 11 

Ludanice za cenu 1,00 EUR/kalendárny rok na dobu nájmu 20 rokov. Zdôvodnenie 

osobitného zreteľa: Uvedené pozemky obec nevyužíva a ich prenájmom bude zabezpečené 

zachovanie, zveľaďovanie a ochrana genofondu rýb, ochrana a tvorba zdravého životného 

prostredia, zlepšenie ekológie vodných plôch, športové a kultúrne vyžitie obyvateľov obce 

a predovšetkým detí a mládeže. 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 10. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č. 134/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 10. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.08.2012. 

 

K bodu 4 – Informácia o čerpaní rozpočtu Obce Ludanice k 30.09.2012  

Uznesenie č. 135/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o čerpaní rozpočtu Obce Ludanice k 30.09.2012. 

 

K bodu 5 – Návrh na druhú úpravu rozpočtu Obce Ludanice k 30.09.2012 

Uznesenie č. 136/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. druhú úpravu rozpočtu Obce Ludanice k 30.09.2012. 

 

K bodu 6 – Návrh na vyradenie majetku v podsúvahovej evidencii vedenej na účte 771 

k 30.09.2012 

Uznesenie č. 137/ 2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. vyradenie majetku v podsúvahovej evidencii vedenej na účte 771 k 30.09.2012. 

 

K bodu 7 – Návrh Štatútu Obce Ludanice 

Uznesenie č. 138/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. ruší 

1. Štatút obce Ludanice schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.04.2003 uznesením č. 43 

písm. a/2003, 

B. schvaľuje 

1. Štatút Obce Ludanice. 



  

 

K bodu 8 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 2/2012, ktorým sa 

určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice  

Uznesenie č. 139/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. ruší 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011, ktorým sa určuje výška príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Ludanice, 

B. schvaľuje 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2012, ktorým sa určuje výška príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Ludanice.  

 

K bodu 9 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 3/2012 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ludanice (Trhový 

poriadok) 

Uznesenie č. 140/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. ruší 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1999 Trhový poriadok a Dodatok č. 1/2009 k Trhovému 

poriadku, 

B. schvaľuje 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v obci Ludanice (Trhový poriadok). 

 

K bodu 10 – Záznam z kontroly vedenia účtovníctva v rozpočtovej organizácii Základná škola 

s materskou školou Ludanice za rok 2011 

Uznesenie č. 141/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Záznam z kontroly vedenia účtovníctva v rozpočtovej organizácii Základná škola s 

materskou školou Ludanice za rok 2011. 

 

K bodu 11 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ludanice na IV. štvrťrok 

2012 a I. štvrťrok 2013 

Uznesenie č. 142/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ludanice na IV. štvrťrok 2012 a I. 

štvrťrok 2013. 

 

K bodu 12 – Rôzne 

 

a) Informácia o zriadení prevádzky TEXTIL – ODEVY TB, Ul. 1. mája 247, 956 11 

Ludanice 

Uznesenie č. 143/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o zriadení prevádzky TEXTIL – ODEVY TB, Ul. 1. mája 247, 956 11 Ludanice. 

 

 



  

 

b) Žiadosť OFK Metacolor Ludanice o poskytnutie dotácie v roku 2012 z rozpočtu obce 

vo výške 2000 Eur 

Uznesenie č. 144/2012 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

nesúhlasí 

1. s poskytnutím dotácie OFK Metacolor Ludanice v roku 2012 z rozpočtu obce vo výške 2000 

Eur, nakoľko dotácia na rok 2012 už bola poskytnutá.  

 

 

 

 

 Overovatelia:                                                                    

       Bc. Ľubica Petráková, v.r. 

                                                                                                          starostka obce 

Dezider Krajčovič, v.r. 

 

Mgr. Zuzana Marková, v.r. 

 

 

V Ludaniciach, dňa 24.10.2012 

 

 

  


