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Uznesenia prijaté na 9. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 02.03.2016 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 8. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 85/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 8. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2015. 

 

K bodu 3 - Záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré  obec Ludanice poskytla 

subjektom pôsobiacim na území obce  v roku 2015 

Uznesenie č. 86/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. záznam z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré  obec Ludanice poskytla subjektom 

pôsobiacim na území obce  v roku 2015. 

 

K bodu 4 - Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej 

zriaďovateľom je Obec Ludanice. 

Uznesenie č. 87/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A.  schvaľuje 

1. Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec 

Ludanice. 

B.  ruší 
1. VZN č. 1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Ludanice. / ďalej len „VZN“ /. Toto VZN sa 

vydáva z dôvodu zriadenia nového právneho subjektu Základná škola s materskou školou, 

Hviezdoslavova 415/40, Ludanice a jej troch súčastí. 

 

K bodu 5 - Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2016 na záujmové 

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

v cudzích obciach 

Uznesenie č. 88/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2016 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 31.12.2016. 

 

K bodu 6 - Žiadosť firmy DELEC, s. r. o., Topoľčany, Javorová 4593/10, MUDr. Július 

Ladický, konateľ firmy o prenájom nebytových priestorov zubnej ambulancie 

v Kultúrnom dome v LUDANICIACH 

Uznesenie č. 89/2016 
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Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s prenájmom nebytových priestorov zubnej ambulancie v Kultúrnom dome 

v Ludaniciach za 1,00 Euro do 31.03.2017. 

 

K bodu 7 - Informácia o vyhlásení verejného obstarávania na chodník pri ceste I/64 

v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves 

Uznesenie č. 90/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o vyhlásení verejného obstarávania na chodník pri ceste I/64 v obci   

      Ludanice, časť Mýtna Nová Ves. 

 

K bodu 8 – Informácia o Správe z energetického auditu na preukázanie zvýšenia 

energetickej efektívnosti budovy Materskej školy v obci Ludanice 

Uznesenie č. 91/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informáciu o Správe z energetického auditu na preukázanie zvýšenia energetickej 

efektívnosti budovy Materskej školy v obci Ludanice. 

 

K bodu 9 - Informácia o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu strechy kabín 

futbalového klubu OFK Ludanice 

Uznesenie č. 92/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. informácia o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu strechy kabín futbalového klubu  

      OFK Ludanice. 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                    Mgr. Ľubica Petráková, v. r.                                                                                                

                                                                                                   starostka obce 

Bc. Peter Babinec 

 

Bc. Ivan Žák 

 

 

 

 

 

 

 


