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Uznesenia 

prijaté na 7. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 18.11.2015 

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 6. riadnom  

                    zasadnutí 

Uznesenie č. 64/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 6. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19.08.2015. 

 

K bodu 3 - Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Ludanice na rok 2016 

Uznesenie č. 65/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. poskytnutie dotácie pre : 

- OFK Ludanice vo výške 12.000 €,  

- Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo výške 1000 €,  

- Občianske združenie Slovenský orol Ludanice vo výške 1.090 €,  

- Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludanice vo výške 5.000 €,  

-  Poľovnícke združenie Ponitran Ludanice vo výške 1.000 € 

-  Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves vo výške 1.500 €,  

-  Dobrovoľný hasičský zbor Ludanice vo výške 400 € 

-  OZ Zádvor vo výške 1500 €. 

 

K bodu 4 - Použitie rezervného fondu k 30.11.2015 

Uznesenie č. 66/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. použitie rezervného fondu k 30.11.2015 na kapitálové výdavky vo výške 173 036,00 

EUR na účel Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Ludanice v zmysle 

ustanovenia § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu 5 - Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 30.11.2015 

Uznesenie č. 67/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 
1. zmenu  rozpočtu obce  rozpočtovým opatrením č. 7/2015 v zmysle ustanovenia § 14 

ods. 2 písm. b), c), d) zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

podľa prílohy : 2. úprava rozpočtu obce Ludanice k 30.11.2015. 

 

K bodu 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 

Uznesenie č. 68/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

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

rok 2016. 
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K bodu 7 - Návrh rozpočtu obce Ludanice na rok 2016 

Uznesenie č. 69/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 

1.  rozpočet obce Ludanice na rok 2016 bez programovej štruktúry podľa prílohy, 

B. berie na vedomie 

1. viacročný rozpočet obce Ludanice na rok 2017 – 2018 bez programovej štruktúry 

podľa prílohy. 

 

K bodu 8 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok 

2015 a I. štvrťrok 2016 

Uznesenie č. 70/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok 2015 a I. 

štvrťrok 2016. 

 

K bodu 9 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2015 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Uznesenie č. 71/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje  

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

B. ruší 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 10/2009 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ludanice a jeho dodatok 

č. 1/2011. 

 

K bodu 10 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce LUDANICE č. 3/2015 

o miestnych daniach -  dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za 

ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje 

Uznesenie č. 72/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce LUDANICE č. 3/2015 o miestnych daniach -  

dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za 

predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje 

B. ruší 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce LUDANICE č. 5/2008 o miestnych daniach, a to 

o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za nevýherné hracie 

prístroje  

2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce LUDANICE č. 7/2009 o určení miestnej dane za 

predajné automaty 

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce LUDANICE o dani za ubytovanie č. 6/2011 VZN č. 

6/2011. 

 

K bodu 11 - Návrh VZN č.  4/2015, 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 2016 
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Uznesenie č. 73/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 

       1.  VZN č. 4/2015, 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 2016. 

B. ruší 

       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   

            zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na rok 2015.  

 

K bodu 12 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 5/2015 o 

vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách  

Uznesenie č. 74/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 

       1.  Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 5/2015 o vylepovaní volebných  

             plagátov na verejných priestranstvách. 

B. ruší 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce LUDANICE č. 4/2009 o vymedzení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce 

LUDANICE. 

 

K bodu 13 – Informácia o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 

6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Ludanice  

Uznesenie č. 75/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 5/2015 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Ludanice. 

 

K bodu 14 – Správa Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956 11  

Ludanice o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 

2014/2015  

Uznesenie č. 76/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach 

schvaľuje 
1. Správu Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956 11  

Ludanice o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský 

rok 2014/2015.  

 

K bodu 15 - Rôzne  

a) žiadosť OFK Ludanice o opravu strechy na kabínach  

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach 

 

Uznesenie č. 77/2015 

berie na vedomie 

1. žiadosť OFK Ludanice o opravu strechy na kabínach.  
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b)  informácia o upovedomení exekútora o trovách exekúcie vo výške 5681,03 € na 

nedoplatok na poistnom z roku 1998 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach 

Uznesenie č. 78/2015 

berie na vedomie 

1. informácia o upovedomení exekútora o trovách exekúcie vo výške 5681,03 € na 

nedoplatok na poistnom z roku 1998. 

 

 

Overovatelia:                                                           Mgr. Ľubica Petráková                                                                                                      

                                                                                            starostka obce 

 

Mária Gerhátová 

 

Martin Zelenák 


