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Uznesenia  

prijaté na 2. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 21.01.2015 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 1. riadnom    

                   zasadnutí  

Uznesenie č. 14/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

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

konanom dňa 10.12.2014. 

 

K bodu 3 - Školenie poslancov ohľadne plnenia úloh civilnej ochrany obyvateľstva, 

hospodárskej mobilizácie, krízového plánovania, núdzového plánovania na teritóriu 

obce Ludanice 

Uznesenie č. 15/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. školenie poslancov ohľadne plnenia úloh civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej  

      mobilizácie, krízového plánovania, núdzového plánovania na teritóriu obce Ludanice 

 

K bodu 4 - Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec 

Ludanice poskytla subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2014 

Uznesenie č. 16/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. správu hlavného kontrolóra obce z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice   

      poskytla subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2014. 

 

K bodu 5 – Zriadenie komisie, voľba členov komisií 

Uznesenie č. 17/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. zriaďuje 

1. komisiu o sťažnostiach 

B. volí 

1. predsedu komisie o sťažnostiach Ing. Marek Miko  

      2.  členov komisie Mária Gerhátová, Roland Mikát 

C.  volí 

1. členov komisie kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia: 

p. Jozef Macko, p. Dušan Krajčovič, p. Alžbeta Sochanová, Mgr. Vladimír Káčer, Martin 

Zelenák, Roland Mikát 

2. člena komisie  výstavby, verejných prác a územného plánovania: Bc. Ivan Žák 

3. členov komisie finančnej a správy obecného majetku: Bc. Bohumír Donoval, Bc. Ivan 

Žák, Mgr. Zuzana Marková 

4. člena komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia: Silvester Bilik 

 

K bodu 6 - Plán práce obecnej rady a  obecného zastupiteľstva na rok 2015 

Uznesenie č. 18/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 
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schvaľuje  

      1.  plán práce obecnej rady a  obecného zastupiteľstva na rok 2015. 

 

K bodu 7 - Návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

s účinnosťou od 01.01.2015 

Uznesenie č. 19/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach 

A. ruší 

1. uznesenie Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach č. 233/2013 bod B. prijaté na 

17. riadnom zasadnutí dňa 27.11.2013 

B. schvaľuje 

1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach 

2. členovi komisie – neposlancovi za každé zasadnutie komisie zriadenej pri 

Obecnom zastupiteľstve v Ludaniciach odmenu vo výške 20,00 eur. Odmena bude 

vyplatená jedenkrát ročne v zúčtovaní za mesiac december príslušného 

kalendárneho roka na základe prezenčnej listiny zo zasadnutia komisie. Člen 

komisie – neposlanec má právo vzdať sa odmeny. Vyhlásenie o vzdaní sa odmeny 

musí byť doručené do podateľne obecného úradu,  zaevidované v registratúrnom 

denníku a je účinné najskôr v deň jeho doručenia do podateľne obecného úradu. 

 

K bodu 8 - Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2015 na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného času 

v cudzích obciach 

Uznesenie č. 20/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2015 na záujmové vzdelávanie 

detí s trvalým pobytom na území obce Ludanice v centrách voľného času v cudzích 

obciach v súlade s § 6 ods. 12 písmeno d/ zákona 596/2003 Z.z. v platnom znení vo 

výške 60,00 eur  na 1 dieťa. Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti 

príslušného žiadateľa a zmluvy o poskytnutí dotácie. Dotáciu musí jej prijímateľ 

vyúčtovať obci Ludanice v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie do 31.12.2015. 

 

K bodu 9 - Informácia o zmene štatutára, výboru a zmene názvu futbalového klubu 

Uznesenie č. 21/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

     1.  informáciu o zmene štatutára, výboru a zmene názvu futbalového klubu. 

 

K bodu 10 - Žiadosti o prenájom verejného priestranstva za účelom umiestnenia 

a prevádzky lunaparku v obci Ludanice počas hodov 2015 

Uznesenie č. 22/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí  

       1.  s prenájmom verejného priestranstva za účelom umiestnenia a prevádzky lunaparku  

            v obci Ludanice počas hodov 2015 pre p. Seidla  

 

K bodu 11 – Rôzne 

     a)  Pracovný poriadok obce Ludanice 

Uznesenie č. 23/2015 
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Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

       1.Pracovný poriadok obce Ludanice. 

 

 

 

 

    Mgr. Ľubica Petráková 

                                                                                                          starostka obce 

Ing. Eva Pešková 

 

Mária Gerhátová 

 

 

 

V Ludaniciach, dňa 21.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


