
Uznesenia prijaté 

 na 6. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 19.08.2015 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 5. riadnom  

                    zasadnutí 

Uznesenie č. 53/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 5. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 17.06.2015. 

 

K bodu 3 – Výročná správa obce Ludanice za rok 2014 

Uznesenie č. 54/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. výročnú správu obce Ludanice za rok 2014. 

 

K bodu 4 -Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok  

                  2014 

Uznesenie č. 55/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1.  výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Ludanice za rok  2014. 

 

K bodu 5 - Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou obce Ludanice k 31.12.2014 

Uznesenie č. 56/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

obce Ludanice k 31.12.2014 s výrokom: „účtovné informácie vo výročnej správe obce 

Ludanice poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz 

o účtovnej závierke k 31.12.2014 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 

Z. z. v znení neskorších predpisov.“ 

 

K bodu 6 - Správa nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej 

správy s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2014 

Uznesenie č. 57/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 
1. správu nezávislého audítora o výsledku auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2014 s výrokom: „konsolidovaná účtovná 

závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila 

materská spoločnosť Obec Ludanice vyjadruje verne vo všetkých významných 

súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za 

rok, ktorý sa skončil k 31.12.2014 je v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z .z. 

v platnom znení.“ 

 



2. správu nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Ludanice k 31.12.2014 s výrokom: 

„účtovné informácie v konsolidovanej výročnej správe obce Ludanice poskytujú vo 

všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o konsolidovanej účtovnej 

závierke k 31.12.2014 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení 

neskorších predpisov.“ 

 

K bodu 7 - Prehľad čerpania rozpočtu obce k 30.06.2015 

Uznesenie č. 58/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice k 30.06.2015. 

 

K bodu 8 - Schválenie podielu na majetku Ponitrianskeho združenia obcí pre 

separovaný zber a nakladanie s odpadmi, Výčapy – Opatovce 204 

Uznesenie č. 59/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. podiel na majetku Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie   

      s odpadmi, Výčapy – Opatovce 204 vo výške 6,59 Eura na občana. 

 

K bodu 9 - Predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajňou mäsiarstva  

                   v Ludaniciach 

Uznesenie č. 60/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

 schvaľuje 

1. prenájom pozemku o výmere 60 m2  v katastrálnom území Ludanice  / vytvorený 

v súčasnosti  z časti parciel CKN 264/3 – výmera 5101 m2 a 272/1 – výmera 3911 m2 

/za účelom ďalšieho prevádzkovania predajne „ Mäso – údeniny „nájomcovi      

ML Miloš Lukačovič, Piešťanská 692/626, 956 07 Veľké Ripňany, IČO         

47852321 za nájomné vo výške 1,50 Eur/m2/kalendárny rok / t.j. 90,00 

Eur/kalendárny rok / na obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2025. 

 

K bodu 10 - Rôzne  

a) záznam z kontroly stavu pohľadávok a záväzkov, ktoré boli vykázané k 31.12.2014   

z dôvodu ich neuhradenia dlžníkmi 

Uznesenie č. 61/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 
1. záznam z kontroly stavu pohľadávok a záväzkov, ktoré boli vykázané k 31.12.2014      

    z dôvodu ich neuhradenia dlžníkmi. 

b) žiadosť Ing. Lóranta Linkescha, bytom Topoľčany, Tulipánová 15 o úpravu výšky 

nájomného za nebytové priestory pre účel prevádzkovania stomatologickej ambulancie 

Uznesenie č. 62/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí        

1. s ukončením nájomnej zmluvy č. 1/2014 s MUDr. Evou Linkeschovou 

k 31.8.2015 z dôvodu úmrtia nájomcu,  

                  



2. s uzatvorením novej nájomnej zmluvy od 1.9.2015 s  Ing. Lórantom 

Linkeschom s nájmom vo výške 816,41 Eur/kalendárny rok / zodpovedá nájmu 

za prevádzkové priestory / a to do 31.3.2016. 

 

 

c/ Správa Mgr. Vladimíra Káčera, riaditeľa ZŠsMŠ Ludanice, k medializácii brannej 

výchovy na ZŠsMŠ Ludanice 

Uznesenie č. 63/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

správu riaditeľa ZŠsMŠ Ludanice Mgr. Vladimíra Káčera k výsledkom medializácie v TV 

a iných médiách k vykonaniu brannej výchovy na ZŠsMŠ. 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                           Mgr. Ľubica Petráková                                                                                                      

                                                                                            starostka obce 

 

 

Bc. Bohumír Donoval 

 

 

p. Silvester Bilik 


