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Uznesenia 

prijaté na 8. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 07.12.2015 

 

K bodu 2 – Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva 

v Ludaniciach p. Rolanda Mikáta 

Uznesenie č. 79/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. vzdanie sa mandátu poslanca p. Rolanda Mikáta, ktorý sa dňa 23.11.2015 písomne 

vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach. 

 

K bodu 3 – Vyhlásenie obecného zastupiteľstva o nastúpení náhradníka p. Bc. Petra 

Babinca na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach, 

zloženie sľubu nového poslanca  a odovzdanie osvedčenia  poslanca 

Uznesenie č. 80/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. konštatuje 

1. že prvý náhradník za poslanca p. Bc. Peter Babinec zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva do rúk starostky obce a prevzal osvedčenie o tom, že 

sa stal poslancom obecného zastupiteľstva v Ludaniciach, 

B. určuje 

1. poslanca p. Bc. Petra Babinca za člena komisie finančnej a správy obecného majetku, 

komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia, komisie kultúry, školstva, 

športu a sociálneho zabezpečenia, komisie o sťažnostiach,  

2. poslanca p. Bc. Petra Babinca za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 7. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 81/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 7. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 18.11.2015. 

 

K bodu 4 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 6/2015 o nakladaní  

       s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce      

        Ludanice 

Uznesenie č. 82/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach 

A. schvaľuje 
      1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi  

          odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Ludanice, 

B. ruší 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 11/2009 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce LUDANICE a jej miestnej 

časti Mýtna Nová Ves. 
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K bodu 5 - Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2015 

Uznesenie č. 83/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach 

schvaľuje 

1. vyradenie majetku vedeného na  analytickom účte 023, 

2. vyradenie majetku v podsúvahovej evidencii vedenej na účte 771 k 31.12.2015. 

 

K bodu 6 - Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v Materskej škole 

Ludanice, ktoré majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2016 

Uznesenie č. 84/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach 

schvaľuje 
1. príspevok 0,07 € na obedy deťom v Materskej škole Ludanice, ktoré majú trvalý pobyt 

v obci Ludanice na rok 2016. 
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