
  

Uznesenia 

prijaté na 18. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 11.12.2013 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 17. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č.  240/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 17. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.11.2013. 

 

K bodu 3 – Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.12.2013 

Uznesenie č. 241/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

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

3/2013 podľa predloženého návrhu k 31.12.2013. 

 

K bodu 4 – Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2013 

Uznesenie č. 242/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. vyradenie majetku v podsúvahovej evidencii vedenej na účte 771 k 31.12.2013. 

 

K bodu 6 – Plány práce obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií na rok 2014 

Uznesenie č. 243/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. plány práce obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií na rok 2014. 

 

K bodu 7 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na IV. štvrťrok 2013 a I. 

štvrťrok 2014  

Uznesenie č. 244/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na IV. štvrťrok 2013 a I. štvrťrok 2014. 

 

K bodu 8 – Rôzne 

 

a) Žiadosť Kataríny Šmídovej, Štúrova 398/19, 956 11 Ludanice o prenájom nebytových 

priestorov v budove úradovne v Mýtnej Novej Vsi 

Uznesenie č. 245/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. žiadosť pani Kataríny Šmídovej, Štúrova 398/19, 956 11 Ludanice o prenájom 

nebytových priestorov v prístavbe budovy úradovne obecného úradu v Mýtnej Novej 

Vsi súp. č. 118 za účelom zriadenia prevádzky maloobchodnej predajne – potraviny za 

nájomné vo výške 50,00 € / mesiac + energie na rok 2014.  

 

b) Žiadosť Ing. Nadi Strakovej, Átriová č. 13, 917 01 Trnava a Mgr. Juraja Straku, 

Bulíková  15, 851 04 Bratislava o odkúpenie pozemkov vedených na LV č. 596 parcela 

reg. „C“ č. 319/1, kat. územie Ludanice 



  

Uznesenie č. 246/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

odporúča  

1. opätovne prejednať žiadosť po vypracovaní geometrického plánu. 

 

 

c) Voľba prísediacich podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Uznesenie č. 247/2013 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. volí 

1. zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pani Ľudmilu Zelinkovú, 

bytom Ludanice, Štúrova 402/23 za prísediacu pre Okresný súd Topoľčany. 

 

B. vydáva 

1. v zmysle § 140 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pani Ľudmile Zelinkovej, 

bytom Ludanice, Štúrova 402/23  osvedčenie o zvolení za prísediacu pre Okresný súd 

Topoľčany. 

   

 

 

 

 

 

 Overovatelia:                                                                    

      Mgr. Ľubica Petráková, v.r.  

                                                                                                          starostka obce 

Ing. Eva Pešková, v.r. 

 

Ing. Andrej Valent, v.r. 

 

 

V Ludaniciach, dňa 11.12.2013 


