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Uznesenia 

prijaté na 1. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH  

konaného dňa 10.12.2014 

 

K bodu 3 – Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov  

                   samosprávy obce  

Uznesenie č. 1/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. správu predsedu miestnej volebnej komisie p. Vladimíra Košeckého o výsledku volieb 

do orgánov samosprávy obce konaných dňa 15.11.2014. 

 

K bodu 4 – Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce  

Uznesenie č. 2/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

konštatuje, že 

1. novozvolená starostka Obce Ludanice p. Mgr. Ľubica Petráková zložila zákonom 

predpísaný sľub starostky obce. 

 

K bodu 5 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č. 3/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

konštatuje, že 

1. novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach p. Silvester Bilik, p. 

Mária Gerhátová, p. Bc. Bohumír Donoval, p. Mgr. Zuzana Marková, p. Roland 

Mikát, p. Ing. Marek Miko, p. Ing. Eva Pešková, p. Martin Zelenák, p.  Bc. Ivan Žák 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 9 – Informácia starostky obce o poverení svojho zástupcu 

Uznesenie č. 4/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o poverení poslanca obecného zastupiteľstva Bc. Ivana Žáka funkciou 

zástupcu starostky obce. 

 

K bodu 10 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  

                     zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č. 5/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

poveruje 

1. poslanca obecného zastupiteľstva p. Bc. Ivana Žáka zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu 11 – Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov  

Uznesenie č. 6/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. zriaďuje 

1. trojčlennú obecnú radu 
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B. volí 

1. za členov obecnej rady poslancov: Bc. Ivana Žáka, Silvestra Bilika, Ing. Evu Peškovú. 

 

K bodu 12 – Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, členov 

Uznesenie č. 7/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. zriaďuje 

1. komisie, a to:  

a) Komisia finančná a správy obecného majetku 

b  Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

c) Komisia kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia 

d) Komisia výstavby a verejných prác a územného plánovania 

e) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

B. volí 

1. predsedníčku Komisie finančnej a správy obecného majetku p. Ing. Evu Peškovú 

členov komisie: Ing. Mareka Miku, Rolanda Mikáta 

2. predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia p. Martina 

Zelenáka 

členov komisie: p. Rolanda Mikáta 

3. predsedníčku Komisie kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia p. Mgr. 

Zuzanu Markovú 

členov komisie: p. Ing. Mareka Miku, p. Máriu Gerhátovú 

4. predsedu Komisie výstavby, verejných prác a územného plánovania p. Silvestra Bilika 

členov komisie: p. Máriu Gerhátovú, p. Bc. Bohumíra Donovala 

5. predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

      funkcionárov p. Rolanda Mikáta 

           členov komisie: p. Silvestra Bilika, p. Bc. Bohumíra Donovala. 

 

K bodu 13 – Určenie sobášiacich 

Uznesenie č. 8/2014 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

poveruje 

1. výkonom funkcie sobášiacich poslancov p. Bc. Ivana Žáka a p. Bc. Bohumíra  

Donovala. 

 

 

 

 Overovatelia:                                                                       Mgr. Ľubica Petráková 

                                                                                                      starostka obce 

 

            Silvester Bilik 

 

            Roland Mikát 

 

 

V Ludaniciach, dňa 10.12.2014 

 

 

 

 


