
Uznesenia prijaté na 12. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v LUDANICIACH,  ktoré sa konalo dňa 26. 10. 2016 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 11. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 111/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 11. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 17. 08. 2016. 

 

K bodu 3 – Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Obce Ludanice na rok 2017  

Uznesenie č. 112/2016 

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 1500 €,  

-  Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludanice vo výške 5.000 €,  

-  Poľovnícke združenie Ponitran Ludanice vo výške 1.000 € 

-  Dobrovoľný hasičský zbor Mýtna Nová Ves vo výške 1.200 €,  

-  OZ Zádvor vo výške 1500 €. 

 

K bodu 4 - Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce k 26. 10. 2016 

Uznesenie č. 113/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2016  v zmysle ustanovenia § 14  

      ods. 2 písm. b),  c)  a  d) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa prílohy:  3. úprava rozpočtu  

      obce Ludanice k 26. 10. 2016, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 314 352,00  

      Eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 147 032, 00 Eur. 

 

K bodu 5 – Správa hlavného kontrolóra Obce Ludanice z kontroly plnenia VZN č. 

2/2015 o miestnom poplatku za TKO a SO 

Uznesenie 114/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

        1. správu hlavného kontrolóra obce z kontroly plnenia VZN č.2/2015 o miestnom  

            poplatku za TKO a SO. 

 

K bodu 6 –Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ludanice na IV. štvrťrok  

2016 a na I. štvrťrok 2017.  

Uznesenie č. 115/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

        1.  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok  2016  

             a na I. štvrťrok 2017.  

 

            



K bodu 7 - Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2017 na záujmové 

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

v cudzích obciach 

Uznesenie č. 116/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2017 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 31.12.2017. 

 

K bodu 8 – Žiadosť o schválenie času prevádzky materskej školy 

Uznesenie č. 117/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. čas prevádzky materskej školy denne v čase od 6:15 hod. do 16:15 hod. 

 

K bodu 9 - Správa Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956 11  

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

2015/2016 a správa za materskú školu. 

Uznesenie č. 118/2016 

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 za školský 

rok 2015/2016 

2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2015/2016, časť materská škola. 

 

K bodu 10 - Rôzne  

a) Miestny poplatok za rozvoj 

Uznesenie č. 119/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

nesúhlasí 

1. prijať Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj podľa zákona 

447/2015 Z. z. od 1. 1. 2017. 

 

b) Žiadosť Hantex – group, s. r. o.  o predĺženie nájomnej zmluvy č. 6/2013 

Uznesenie č. 120/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. žiadosť Hantex - group s. r. o.  o predĺženie nájomnej zmluvy č. 6/2013 na dobu do 

31. 12 2017, pri nezmenenej výške nájomného (240 Eur/mesiac) s možnosťou 

predĺženia na ďalší rok. 

 

c) Žiadosť Slovak Telekomu, a. s. na súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej 

elektronickej komunikačnej siete 

Uznesenie č. 121/2016 



Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. so žiadosťou Slovak Telekomu, a. s. s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej 

elektronickej komunikačnej siete. 

 

d) Projekty a žiadosti. 

Uznesenie č. 122/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. žiadosť OFK Ludanice o zabezpečenie občerstvenia na akciách poriadaných obcou 

v roku 2017. 

2. informáciu o vrátení finančných prostriedkov za verejné osvetlenie. 

3. informáciu, že od 4. septembra v našej obci ordinuje zubný lekár MUDr. Július 

Ladický. 

4. informáciu o prácach na novej ohrade cintorína v Ludaniciach a staré polia budú 

použité na ohradu cintorína v Mýtnej Novej Vsi 

5. informáciu o vypracovaní Pasportu miestnych komunikácií na území obce Ludanice 

a jej miestnej časti Mýtna Nová Ves 

6. informáciu o realizácií opravy chodníka na ulici SNP v Ludaniciach výmenou 

asfaltového povrchu, ktorá bude do konca roku 2016 hotová. 

7. informáciu o rozšírení osvetlenia o 3 svetelné body a rozhlas v Ludaniciach 

a v Mýtnej Novej Vsi. 

8. informáciu o začatí vypracovania dokumentácie na rekonštrukciu úradovne v Mýtnej 

Novej Vsi 

9. informáciu o otváracích hodinách prevádzky kaderníctva Simple Beauty, prevádzka 

Mýtna Nová Ves 117. 

 

e) Žiadosť o zakúpenie umývačky riadu do kuchyne kultúrneho domu v Ludaniciach. 

Uznesenie č. 123/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. žiadosť o zakúpenie umývačky riadu do kuchyne kultúrneho domu v Ludaniciach. 

 

f) Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ludanice – Dotácia z rozpočtu obce 

Uznesenie č. 124/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

nesúhlasí 

1. s použitím dotácie na  úhradu energií 

 

 

 

Overovatelia                                                                                               

                                                                                                    

 

Bc. Peter Babinec                                                                      Mgr. Ľubica Petráková, v. r.  

                                                                                                             Starostka obce 

 

Martin Zelenák 

 

v Ludaniciach, dňa 26. 10. 2016 


