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Uznesenia 

prijaté na 22. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH, ktoré sa konalo 

dňa 22.10.2014 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 21. riadnom zasadnutí  

Uznesenie č. 293/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 21. riadnom zasadnutí konanom 

dňa 04.08.2014. 

 

K bodu 3 – Záznam z kontroly čerpania kapitálových výdavkov za I. polrok 2014  

Uznesenie č. 294/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. záznam z kontroly čerpania kapitálových výdavkov za I. polrok 2014. 

 

K bodu 4 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok 2014   

                   a I. štvrťrok 2015 

Uznesenie č. 295/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok 2014 a I.  

      štvrťrok 2015. 

 

K bodu 5 - Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2015  

Uznesenie č. 296/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves vo výške 1.000 €, pre 

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo výške 664 €, pre občianske združenie 

Slovenský orol Ludanice vo výške 1.000 €, pre OFK Metacolor Ludanice vo výške 14.000 

€, pre Poľovnícke združenie Ponitran Ludanice vo výške 1.000 € a  pre Rímskokatolícku 

cirkev farnosť Ludanice vo výške 5.000 € na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt, pre 

Dobrovoľný hasičský zbor Ludanice vo výške 400 €. 

 

K bodu 6 – Výsledok prokurátorskej previerky, návrh na zrušenie VZN č. 7/2007 o 

umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Obce Ludanice 

zo dňa 26.10.2007 

 

Uznesenie č. 297/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach 

A.  berie na vedomie 

1. protest prokurátora č.j.: Pd 142/14/4403-3 zo dňa 17.10.2014 proti VZN č. VZN č. 7/2007 o 

umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Obce Ludanice 

 

B. vyhovuje 
1. protestu prokurátora č.j.: Pd 142/14/4403-3 zo dňa 17.10.2014 proti VZN č. VZN č. 7/2007 

o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Obce 

Ludanice 

C. ruší 

1. VZN č. 7/2007 o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na   
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         území Obce Ludanice zo dňa 26.10.2007, účinné od  dňa 15.11.2007. 

 

K bodu 7 - Rôzne  

a) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956 11  Ludanice za školský rok 

2013/2014 

Uznesenie č. 298/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach 

schvaľuje 
1.  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956 11  Ludanice za školský rok 2013/2014 

 

b) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2013/2014 – časť materská škola  

Uznesenie č. 299/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach 

schvaľuje 
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2013/2014 – časť materská škola  

 

c) oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu OFK Metacolor Ludanice podané Mgr. 

Mariánom Kapustom, Ludanice, Topoľčianska 158/31 

Uznesenie č. 300/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu OFK Metacolor Ludanice podané Mgr. Mariánom 

Kapustom, Ludanice, Topoľčianska 158/31 z dôvodu kandidatúry na starostu obce. 

 

d) informácia o plnomocenstve predloženom zamestnancami Západoslovenskej   

      vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra  

Uznesenie č. 301/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

neodporúča 

1. podpísať plnomocenstvo, nakoľko je príliš široké, používa  neohraničené pojmy, ktoré by 

bolo možné ľahko zneužiť. 

 

 

Overovatelia:                                                                    

      Mgr. Ľubica Petráková  

                                                                                                          starostka obce 

............................................. 

 

............................................ 

 

 

V Ludaniciach, dňa 22.10.2014 

 

 


