
  

Uznesenia 

prijaté na 14. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 15.05.2013 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 13. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 178/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 13. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.02.2013. 

2. informáciu o skládke nebezpečného odpadu na území obce. 

 

K bodu 3 – Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce 

k 31.12.2012 

Uznesenie č. 179/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

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

k 31.12.2012 s výrokom audítora: „účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Ludanice k 31.decembru 2012 

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 4 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012 

Uznesenie č. 180/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ludanice za rok 2012. 

 

K bodu 5 – Záverečný účet za rok 2012 

Uznesenie č. 181/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. Záverečný účet obce Ludanice za rok 2012 s výrokom: „celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje bez výhrad.“ 

 

K bodu 6 – Usporiadanie finančných vzťahov obce Ludanice za rok 2012 

Uznesenie č.  182/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 50000 eur z rezervného fondu cez 

finančné operácie, 

2. vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 935,68 eur z vlastných zdrojov 

minulých období cez finančné operácie, 

3. zúčtovanie výsledku hospodárenia vo výške 19772,50 eur na účte 431 – výsledok 

hospodárenia bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov v súlade s platnými postupmi účtovania. 

 

K bodu 7 – Prvá úprava rozpočtu obce Ludanice k 31.05.2013 

Uznesenie č. 183/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 



  

1. prvú zmenu programového rozpočtu obce Ludanice na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 

1/2013 podľa predloženého návrhu k 31.05.2013. 

 

K bodu 8 – Schválenie platu starostky obce 

Uznesenie č. 184/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

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

obcí a primátorov miest s účinnosťou od 01.01.2013 mesačný plat starostky obce Bc. Ľubice 

Petrákovej vo výške 1913,00 Eur, 

2. v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest s účinnosťou od 15.05.2013 navýšenie platu o 5 % 

(celkom 25%), čo je 1993,00 Eur.  

 

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

štvrťrok 2013 

Uznesenie č. 185/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III. štvrťrok 2013. 

B. dopĺňa 

1. bod 6 – kontrola evidencie spotreby PHM a činnosti všetkých motorových vozidiel a strojov 

vrátane kosačiek. 

 

K bodu 10 – Záznam z kontroly čerpania kapitálových výdavkov za rok 2012 

Uznesenie č. 186/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Záznam z kontroly čerpania kapitálových výdavkov za rok 2012. 

 

K bodu 11 – Upozornenie prokurátora na postup obce Ludanice v konaní a rozhodovaní 

v oblasti životného prostredia na úseku ochrany vôd a odpadového hospodárstva  

Uznesenie č. 187/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. upozornenie prokurátora č. Pd 75/13 – 3 na postup obce Ludanice v konaní a rozhodovaní 

v oblasti životného prostredia na úseku ochrany vôd a odpadového hospodárstva.  

 

K bodu 12 – Návrh VZN č. 1/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán 

záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť 

postihnutý povodňou 

Uznesenie č. 188/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. VZN č. 1/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 

právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý 

povodňou. 

 

K bodu 13 - Návrh VZN č. 2/2013 o náhradnom zásobovaní vodou, o spôsobe náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ludanice 

Uznesenie č. 189/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 



  

1. VZN č. 2/2013 o náhradnom zásobovaní vodou, o spôsobe náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ludanice 

 

K bodu 14 - 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. 190/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. aby v školskom roku 2013/2014 bol počet žiakov spolu v obidvoch triedach materskej školy 

44 detí, čo je navýšenie o 2 deti (na každú triedu o jedno dieťa naviac) oproti § 28 ods. 9 

písm. a/ zákona č. 245/2008 Z. z.. 

 

K bodu 15 - Žiadosť KUPEX s.r.o., Jozefov Dvor 390, 9119 42 Voderady o odkúpenie alebo 

prenájom nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 891/2 – 891/10, druh pozemku orná pôda 

o výmere 8327 m2, kat. územie Ludanice za účelom výstavby bytov strednej kategórie  

Uznesenie č. 191/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. žiadosť KUPEX s.r.o., Jozefov Dvor 390, 9119 42 Voderady o odkúpenie alebo prenájom 

nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 891/2 – 891/10, druh pozemku orná pôda o výmere 

8327 m2, kat. územie Ludanice za účelom výstavby bytov strednej kategórie. 

B. žiada 

1. doložiť komplexný zámer s ohľadom na nový cintorín Ludanice. 

 

K bodu 16 - Žiadosť občianskeho združenia Zádvor Ludanice o prenájom rybníka v 

Ludaniciach, parcela č. 2033, k.ú. Ludanice   

Uznesenie č. 192/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. informáciu o verejnom stretnutí občanov a rybárov obce Ludanice, ktoré sa konalo dňa 

09.05.2013, 

2. zámer činnosti OZ Zádvor Ludanice s rybníkom v Ludaniciach. 

B. odporúča 

1. aby OZ Zádvor Ludanice predložilo do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

návrh nájomnej zmluvy. 

 

K bodu 17 – Rôzne 

 

a) Oznámenie o premiestnení prevádzky Textil – rozličný tovar AJSA Ludanice 

a oznámenie o prevádzkovom čase  

Uznesenie č. 193/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. premiestnenie prevádzky Textil – rozličný tovar AJSA Ludanice do priestorov bývalej 

predajne COOP Jednota na ulici SNP s prevádzkovou dobou pondelok – piatok 8:00 – 

17:00 hod., sobota 8:00 hod. – 12:00 hod., nedeľa zatvorené. 

 

b) Informácia o zrušení výziev č. 12/PRV/MAS 24 a č. 13/PRV/MAS 24 dňa 11.04.2013 

a vyhlásení nových výziev č. 15/PRV/MAS 24 a č. 16/PRV/ MAS 24 dňa 24.04.2013  

Uznesenie č. 194/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 



  

1. informáciu o zrušení výziev č. 12/PRV/MAS 24 a č. 13/PRV/MAS 24 dňa 11.04.2013 

z dôvodu krátkosti času ich aktualizácie na základe vydania nového Usmernenia verzia 

1.13, 

2. informáciu o vyhlásení nových výziev č. 15/PRV/MAS 24 a č. 16/PRV/ MAS 24 dňa 

24.04.2013, ktoré nahrádzajú zrušené výzvy a sú v súlade s Usmernením verzia 1.13. 

 

c) Stanovisko poslanca Bc. Bohumíra Donovala k výstavbe bytov v obci Ludanice 

Uznesenie č. 195/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. Stanovisko poslanca Bc. Bohumíra Donovala k výstavbe bytov v obci Ludanice. 

 

d) Sťažnosť p. Rudolfa Šišku na vypúšťanie žumpy z reštaurácie Indian´s pub Ludanice 

Uznesenie č. 196/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. ústnu sťažnosť p. Rudolfa Šišku na vypúšťanie žumpy z reštaurácie Indian´s pub 

Ludanice na obecný pozemok.  

 

 

 

 

 Overovatelia:                                                                    

       Bc. Ľubica Petráková, v.r. 

                                                                                                          starostka obce 

Ing. Eva Pešková, v.r. 

 

Dezider Krajčovič, v.r.  

 

V Ludaniciach, dňa 15.05.2013 


