
Uznesenia prijaté na 17. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v LUDANICIACH,  ktoré sa konalo dňa 06. 09. 2017 

 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 16. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 167/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 16. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 14. 06. 2017. 

 

 

 

K bodu 3 –  Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností občanov 

Uznesenie č. 168/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. správu hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností občanov 

 

 

 

K bodu 4 - Schválenie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky v zmysle 

ustanovenia § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie č. 169/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. použitie rezervného fondu   vo  výške   5999,00 eur  na  nákup ozvučovacej techniky 

do kultúrneho domu Ludanice. 

2. použitie rezervného fondu   vo  výške   2999,00 eur  na  nákup ozvučovacej techniky 

do domu smútku Ludanice. 

3. použitie rezervného fondu vo výške 16818,00 eur na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie k  bytovkám  

4. použitie rezervného fondu vo výške 24467,00 eur na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie na ulici 1. mája. 

 

 

 

K bodu 5 – Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Ludanice k 06.09.2017 

Uznesenie 170/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje: 

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2017  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 06. 09. 2017, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 278 207,00  

      eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 183 044, 00 eur. 

 

 



K bodu 6 - Prehľad čerpania rozpočtu k 30.06.2017 

Uznesenie č. 171/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie  

1. prehľad čerpania rozpočtu k 30.06.2017. 

 

 

 

K bodu 7 - Návrh Dodatku č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Ludanice č.   

2/2016 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01. 10. 2017 

Uznesenie č. 172/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje  

1. Dodatok k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Ludanice č. 2/2016 o určení 

výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01. 10. 2017. 

 

 

 

K bodu 8 - Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 1/2017 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce s účinnosťou od 01. 01. 2018.  

Uznesenie č. 173/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje  

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 1/2017 o podmienkach poskytovania   

            dotácií z rozpočtu obce s účinnosťou od 01. 01. 2018.  

B. ruší 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 1/2005 o podmienkach poskytovania   

dotácie z rozpočtu obce. 

 

 

 

K bodu 9 - Zrušenie drobnej prevádzkarne Miestneho národného výboru v Ludaniciach 

Uznesenie č. 174/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. výzvu Okresného súdu Nitra na výmaz drobnej prevádzkarne Miestneho národného 

výboru v Ludaniciach z obchodného registra.  

B. schvaľuje 

1. zrušenie drobnej prevádzkarne Miestneho národného výboru v Ludaniciach s tým, že 

všetky práva a záväzky drobnej prevádzkarne preberá obec. 

 

 

K bodu 10 - Rôzne 

a) Oznámenie riaditeľa ZŠ s MŠ Ludanice o počte žiakov v školskom roku 2017/2018 

Uznesenie č. 175/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. oznámenie riaditeľa ZŠ s MŠ Ludanice o počte žiakov v školskom roku 2017/2018. 



b) Žiadosť o finančnú výpomoc Adriane Humajovej 

Uznesenie č. 176/2017 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. jednorázovú finančnú výpomoc Adriane Humajovej vo výške 100 eur v zmysle § 10 

ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 8/2009 o poskytovaní 

spoločného stravovania a jednorázovej finančnej výpomoci občanom s trvalým 

pobytom na území obce Ludanice.    

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                   Mgr. Ľubica Petráková, v. r.                                                                                                

                                                                                                      starostka obce 

 

 

 

Silvester Bilik, v. r.  

 

 

 

Mgr. Zuzana Marková, v. r. 

 

 

 

 

 

v Ludaniciach, dňa 06. 09. 2017 

 

 

 

 

 


