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Uznesenia prijaté na 10. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 01.06.2016 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 9. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 93/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 9. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 02.03.2016. 

 

K bodu 3 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015 

Uznesenie č. 94/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok  2015. 

 

K bodu 4 - Záverečný účet obce Ludanice za rok 2015 

Uznesenie č. 95/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. záverečný účet obce Ludanice k 31.12.2015 s výrokom: Celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje “bez výhrad”.  

 

K bodu 5 - Výročná  správa obce Ludanice za rok 2015 

Uznesenie č. 96/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie: 

1. výročnú správu obce Ludanice za rok 2015. 

 

K bodu 6 - Správa nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky obce 

Ludanice k 31.12.2015 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 

2015 

Uznesenie č. 97/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. správu nezávislého audítora o výsledku auditu ročnej účtovnej závierky a hospodárenia  

obce Ludanice k 31.12.2015, 

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

rok 2015 . 

 

 

 

K bodu 7 - Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce k 1.6.2016 

Uznesenie č. 98/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016  v zmysle ustanovenia § 14  

      ods. 2 písm. b),  c)  a  d) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa prílohy:  1. úprava rozpočtu  
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      obce Ludanice k 1.6.2016, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 294 717,00 Eur    

      a celkové  výdavky rozpočtu sú vo výške 1 127 397, 00 Eur. 

 

K bodu 8 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III.  

                    štvrťrok  2016 

Uznesenie č. 99/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

        1.  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. a III.  

             štvrťrok  2016. 

 

K bodu 9 - Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ludanice na roky 2016 – 2021 

Uznesenie č. 100/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

       1.  Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ludanice na roky 2016 – 2021 

 

K bodu 10 – Informácia o projektových zámeroch obce Ludanice 

Uznesenie č. 101/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. informáciu o projektových zámeroch obce Ludanice: 

a)  Chodník Mýtna Nová Ves popri ceste I/64 

b)  Kabíny OFK Ludanice 

c)  Rekonštrukcia budovy bývalej Materskej školy 

d)  Zberný dvor – nad železničnou stanicou 
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