
Uznesenia prijaté na 13. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v LUDANICIACH,  ktoré sa konalo dňa 07. 12. 2016 

 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 12. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 125/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 12. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 26. 10. 2016. 

 

 

 

K bodu 3 – Návrh na schválenie používania digitálneho diktafónu na zasadnutiach 

obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č. 126/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje: 
       1.   používanie digitálneho diktafónu na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a následnej 

archivácie zvukového záznamu podľa zákona. 

 

 

 

K bodu 4 - Návrh rozpočtu Obce Ludanice na rok 2017 

Uznesenie č. 127/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 

1.  rozpočet obce Ludanice na rok 2017 bez programovej štruktúry podľa prílohy, 

B. berie na vedomie 

1. viacročný rozpočet obce Ludanice na rok 2018 – 2019 bez programovej štruktúry 

podľa prílohy. 

 

 

 

K bodu 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 

Uznesenie 128/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

        1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017. 

 

 

 

K bodu 6 – Návrh VZN č. 4/2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice na rok 2017 

Uznesenie č. 129/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje 



       1.  VZN č. 4/2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na    

            dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole    

            v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na rok 2017. 

B. ruší 

       1.  VZN č. 4/2015 ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na      

            dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole   

            zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ludanice na rok 2016.  

 

 

 

K bodu 7 - Žiadosť o schválenie príspevku 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré 

majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2017   

Uznesenie č. 130/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. príspevok 0,07 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré majú trvalý pobyt v obci 

Ludanice na rok 2017. 

 

 

 

K bodu 8 - Rôzne  

a) Ponuka na odpredaj pozemkov 

Uznesenie č. 131/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s zámenou pozemku parcelné číslo 389/1 EKM v k. ú. Dvorany nad Nitrou v rámci 

jednoduchých pozemkových úprav. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku Obce 

Ludanice Mgr. Ľubicu Petrákovú rokovaním o umiestnení pozemku v k. ú. Dvorany 

nad Nitrou po realizácií jednoduchých pozemkových úpravách a rokovaním o kúpe 

pozemkov v k. ú. Dvorany nad Nitrou. 

 

 

b) Bezodplatný prevod pozemkov 

Uznesenie č. 132/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. s bezodplatným prevodom pozemkov vedených na liste vlastníctva č. 1040 pre obec 

Ludanice, katastrálne územie Ludanice vo vlastníctve Slovenská republika – 

Slovenský pozemkový fond  parcela číslo 10199/14 CKN ostatné plochy o výmere 

2033 m2, parcela číslo 10199/15 CKN ostatné plochy o výmere 10000 m2, parcela 

číslo 199/5 EKN orná pôda o výmere 804 m2 od prevodcu Slovenská republika – 

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36,  817 15 Bratislava na nadobúdateľa Obec 

Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice za účelom vybudovania verejnoprospešnej 

stavby Zberný dvor Ludanice. 

 

 

 

 

c) Žiadosť riaditeľstva ZŠ a MŠ v Ludaniciach o navýšenie finančných prostriedkov na 

originálne kompetencie pre rok 2016  



Uznesenie č. 133/2016 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie pre rok  2016 o sumu 

8500 Eur, z dôvodu navýšenia miezd a odvodov na zariadení materskej školy 

a školského klubu detí. 

 

 

Overovatelia:                                                                    Mgr. Ľubica Petráková, v. r.                                                                                                

                                                                                                   starostka obce 

 

Ing. Eva Pešková 

 

Silvester Bilik 

 

 

 

v Ludaniciach, dňa 07. 12. 2016 

 

 

 


