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Uznesenia 

prijaté na 23. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 03.12.2014 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 22. riadnom    

                   zasadnutí  

Uznesenie č. 302/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 22. riadnom zasadnutí 

konanom dňa 22.10.2014. 

 

K bodu 3 - Návrh rozpočtu obce Ludanice na rok 2015 

Uznesenie č. 303/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 

1.  rozpočet obce Ludanice na rok 2015 bez programovej štruktúry  

B. berie na vedomie 

1. rozpočet obce Ludanice na rok 2016 – 2017 bez programovej štruktúry. 

 

K bodu 4 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ludanice na  

                    rok 2015 

Uznesenie č. 304/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. stanovisko hlavného kontrolóra obce Ludanice k návrhu rozpočtu obce Ludanice na 

rok 2015. 

 

K bodu 5 - Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 31.12.2014 

Uznesenie č. 305/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 
1. druhú zmenu  rozpočtu obce Ludanice na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014 

podľa predloženého návrhu k 31.12.2014. 

 

K bodu 6 - Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2014 

Uznesenie č. 306/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. vyradenie majetku vedeného na  analytických účtoch 022 a 023, 

2. vyradenie majetku v podsúvahovej evidencii vedenej na účte 771 k 31.12.2014. 

 

K bodu 7 – Použitie rezervného fondu k 03.12.2014 

Uznesenie č. 307/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. použitie rezervného fondu k 03.12.2014 vo výške 20.000 EUR na rekonštrukciu 

budovy obecného úradu – zateplenie.  
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K bodu 8 - Návrh VZN č. 2/2014 ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy  

                   na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri     

                   základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na rok 2015 

Uznesenie č. 308/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 

       1.  VZN č. 2/2014 ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na    

            dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole    

            v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na rok 2015. 

B. ruší 

       1.  VZN č. 3/2013 ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na      

            dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole   

            zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na rok 2014.  

 

K bodu 9 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 3 /2014 o dani  

                z nehnuteľností 

Uznesenie č. 309/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 

       1.   Všeobecne záväzné nariadenie obce Ludanice č. 3 /2014 o dani z nehnuteľností 

B. ruší 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Ludanice č. 4/2011 o dani z nehnuteľností. 

 

K bodu 10 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce podľa §18a, ods 2 zákona  

                     č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

Uznesenie č. 310/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. u r č u j e    
1.v zmysle § 18a  ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. skrátený pracovný čas hlavného kontrolóra 

v rozsahu 20 % z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnancov Obecného úradu 

Ludanice t.j. 7,5 hodiny týždenne. 

B. s ú h l a s í ,  

1.aby hlavný kontrolór v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. mohol podnikať alebo 

vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných 

orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

C. v y h l a s u j e   
1.v zmysle § 18a  ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v platnom znení  

a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach č. 310/2014  zo dňa  03.12.2014   deň 

konania voľby hlavného kontrolóra Obce Ludanice   na 18. február 2015 na riadnom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

D. u s t a n o v u j e   

1.kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

            Ďalšie podmienky: 

- znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových 

a príspevkových organizácií, 

- komunikatívnosť, 

- užívateľské ovládanie počítača. 

         Náležitosti písomnej prihlášky: 
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1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje / telefón, e-

mail /, 

2. profesijný životopis, 

3. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, 

4. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

5. informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

6. písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 

428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom 

vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva 

v Ludaniciach. 

 

           Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Ludanice: 

 

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 

8.januára 2015 / 40 dní pred dňom konania volieb / na úradnej tabuli Obce Ludanice 

a na internetovej stránke www.obecludanice.sk. 

2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 

14 dní pred dňom konania voľby, t.j.  03.februára 2015 do 15,00 hodiny  v zalepenej 

obálke na adresu: Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice s označením „ Voľba 

hlavného kontrolóra – Neotvárať ! „ 

3. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná zapisovateľka Obecného 

zastupiteľstva v Ludaniciach spolu so zástupcom starostky Obce Ludanice. 

Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov. Najneskôr 

7 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra zabezpečia doručenie 

profesijných životopisov kandidátov všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva 

v Ludaniciach. 

4. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne 

pozvaný na rokovanie obecného zastupiteľstva a bude mať právo vystúpiť na tomto 

rokovaní obecného zastupiteľstva v časovom rozsahu najviac 10 minút. 

5. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, 

ešte na tej istej schôdzi obecného zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb, do 

ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. 

V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne 

01.marca 2015, t.j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia 

predchádzajúceho hlavného kontrolóra. 

7. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena 

orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného 

zamestnanca obce. 

 

K bodu 11 - Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice,  

                     ktoré majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2015 

Uznesenie č. 311/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. príspevok 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré majú trvalý pobyt v obci  

http://www.obecludanice.sk/
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Ludanice na rok 2015. 

 

K bodu 12 - Rôzne 

a) žiadosť p. Miloša Lukačoviča, bytom Veľké Ripňany, Piesťanská 692/626 

o zmenu nájomcu pozemku par. č. 272, k. ú. Ludanice – predajňa mäsa 

Uznesenie č. 312/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A.  súhlasí 
1. so zmenou nájomcu pozemku pod predajňou mäsiarstva par. č. 272 o výmere 60 m2  

s ročným nájmom 66,39 € na dobu určitú od 01.01.2015 do 31.12.2015 

B.  berie na vedomie  

1.  výpoveď nájomnej zmluvy p. Miloša Krajčíka, bytom Banka k 31.12.2014. 

 

 

 

Overovatelia:                                                                    

    Mgr. Ľubica Petráková 

                                                                                                          starostka obce 

 

Ing. Milan Lukáč 

 

Ing. Eva Pešková 

 

 

 

V Ludaniciach, dňa 03.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 


