
Uznesenia  

prijaté na 11. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,   

ktoré sa konalo dňa 17. 08. 2016 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 10. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 102/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 10. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 01. 06. 2016. 

 

K bodu 3 - Výročná  správa  ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Ludanice  

k 31. 12. 2015 

Uznesenie č. 103/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie: 

1. Výročnú  správa  ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Ludanice k 31. 12. 2015. 

 

K bodu 4 - Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky 

Obce Ludanice k 31. 12. 2015 

Uznesenie č. 104/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

     1.  správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Ludanice   

          31. 12. 2015. 

 

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

s konsolidovanou účtovnou závierkou Obce Ludanice k 31.12.2015 

Uznesenie 105/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 
1. správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou 

účtovnou závierkou Obce Ludanice k 31.12.2015. 

 

K bodu 6 - Prehľad čerpania rozpočtu obce k 30. 06. 2016 

Uznesenie č. 106/2015 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice k 30.06.2016.. 

 

K bodu 7 - Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce k 17. 8. 2016 

Uznesenie č. 107/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2016  v zmysle ustanovenia § 14  

      ods. 2 písm. b),  c)  a  d) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa prílohy:  2. úprava rozpočtu  

      obce Ludanice k 17. 8. 2016, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 307 652,00  

      Eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 140 332, 00 Eur. 

 



 

K bodu 8 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 2/2016, ktorým sa 

určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01. 09. 2016 

Uznesenie č. 108/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje  

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2016, ktorým sa určuje výška  

     príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach  

     v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01. 09. 2016. 

B. ruší 

      1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2012, ktorým sa určuje výška  

           príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach  

           v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice. 

 

K bodu 9 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 3/2016 Zásady 

hospodárenia s majetkom Obce Ludanice      

Uznesenie č. 109/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje  

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 3/2016 Zásady hospodárenia   

    s majetkom Obce Ludanice.      

B. ruší 

      1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2007 Zásady hospodárenia 

          s majetkom Obce Ludanice. 

 

K bodu 10 – Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly výberu zhotoviteľa stavebných 

prác  ,,Chodník pri ceste I/64 v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves“ 

Uznesenie č. 110/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

        1. správu hlavného kontrolóra obce z kontroly výberu zhotoviteľa stavebných prác   

            ,,Chodník pri ceste I/64 v obci Ludanice, časť Mýtna Nová Ves“ 
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v Ludaniciach, dňa 17. 08. 2016 


