
Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 17. 12. 2018 

   

  

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 1. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 10/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

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

      obecného zastupiteľstva dňa 07. 12. 2018. 

 

 

 

K bodu 3 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

konštatuje, že 

1. novozvolený poslanec Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach, p. Silvester Bilik zložil 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

K bodu 4 - Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Obce Ludanice na rok 2019 

Uznesenie č. 12/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje: 

1. poskytnutie dotácie pre : 

-  Obecný futbalový klub Ludanice vo výške 13.000 €  

-  Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Ludanice vo výške 1.300 €,  

-  Slovenský orol Ludanice vo výške 2.000 €,  

-  Rímskokatolícka cirkev farnosť Ludanice vo výške 5.000 €,  

-  Poľovnícke združenie PONITRAN Ludanice vo výške 1.300 € 

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

-  ZÁDVOR vo výške 1.500 €, 

-  Základná organizácia Jednoty dôchodcov Ludanice 1.700 €, 

-  ALBIDUS s.r.o. vo výške 300 €. 

 

 

 

K bodu 5 - Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2019 na záujmové   

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

v cudzích obciach 

Uznesenie č. 13/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ludanice na rok 2019 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 80,00 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 31.12.2019. 
 
 

 

K bodu 6 - Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Ludanice č. 1/2018, 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 2019 

Uznesenie č. 14/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje: 

1. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 1/2018, 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 2019. 

B. ruší 

1.   Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2017, 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 2018. 

 

 

 

K bodu 7 - Voľba členov do komisií Obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 15/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

A. volí 

1. členov z poslancov do komisie finančnej a správy obecného majetku: 

 p. Ing. Vladimír Čanigu, p. BcA. Mareka Mosnára, Dis.Art, p. Vladimíra Krajčoviča 

2. členov z poslancov do komisie výstavby a územného plánovania: 

 p. Petra Loneka, p. Vladimíra Krajčoviča 

3. členov z poslancov do komisie kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia:  

p. Mgr. Martinu Budajovú, p. BcA. Mareka Mosnára, Dis.Art, p. Ing. Mareka Miku 

4. členov z poslancov do komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovania sťažností: 

p. Silvestra Bilika, Mgr. Martinu Budajovú, p. BcA. Mareka Mosnára, Dis.Art, 

5. členov z poslancov do komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

p. Silvestra Bilika, Vladimíra Krajčoviča, Mgr. Martinu Budajovú 
 

     

 

K bodu 8 – Návrh na štvrtú úpravu rozpočtu obce k 17. 12. 2018 

Uznesenie č. 16/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

schvaľuje  

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2018  v zmysle ustanovenia § 14  

      ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa prílohy:  4. úprava rozpočtu  

      obce Ludanice k 17. 12. 2018, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 450 882,00  

      eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 357 193,00 eur. 

 



K bodu 9 – Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok 

a I. štvrťrok 2019  

Uznesenie č. 17/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

schvaľuje 

1. plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na IV. štvrťrok a I. 

štvrťrok 2019.  

2. doplniť plán kontrolnej činnosti o 6. bod – Kontrola hospodárnosti použitia 

finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté na originálne kompetencie za rok 2018  

 

 

K bodu 10 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 

Uznesenie č. 18/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

berie na vedomie  

1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019. 

 

 

K bodu 11 – Návrh rozpočtu Obce Ludanice a Základnej školy s materskou školou,   

Hviezdoslavova 415/40, Ludanice  na roky 2019,2020,2021. 

Uznesenie č. 19/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

A. upravuje 

1. návrh kapitálového rozpočtu zvýšením o sumu 4 900,00 eur v položke 711005 

Územný plán, kde výdavky kapitálového rozpočtu spolu budú 149 600,00 eur. 

B. schvaľuje 

1. rozpočet Obce Ludanice a Základnej školy s materskou školou,  Hviezdoslavova 

415/40, Ludanice na rok 2019 bez programovej štruktúry podľa prílohy,  kde celkové 

príjmy rozpočtu sú vo výške 1 432 275,00 eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo 

výške 1 337 998,00 eur. 

C. berie na vedomie 

      1.   viacročný rozpočet Obce Ludanice a Základnej školy s materskou školou,    

            Hviezdoslavova 415/40, Ludanice na roky 2020 -2021 bez programovej štruktúry   

            podľa prílohy.   

 

 

K bodu 12 – Poverenie obecného zastupiteľstva na vykonávanie zmien rozpočtu obce    

starostom obce Ludanice 

Uznesenie č. 20/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

poveruje 

1. starostu obce počnúc rokom 2019 vykonávať v priebehu rozpočtového roka zmeny 

schváleného rozpočtu obce prostredníctvom rozpočtových opatrení v tomto rozsahu: 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov, pri ktorých sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky do výšky 4000,00 eur pri vlastných prostriedkoch 

b) povolené prekročenie (zníženie) výdavkov pri dosiahnutí vyšších (nižších) príjmov do 

výšky 4000,00 eur pri vlastných prostriedkoch 

c) povolené prekročenie výdavku pri dosiahnutí vyšších príjmov obce z prostriedkov : 

-  prijatých formou dotácie zo štátneho rozpočtu alebo iných subjektov 

            -  prijatých náhrad z poistného plnenia zo zákonného alebo zmluvného poistenia 



            -  prijatých z fondov EÚ 

 

K bodu 13 – Žiadosť o schválenie príspevku 0,10 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, 

ktoré majú trvalý pobyt v obci Ludanice na rok 2019 

Uznesenie č. 21/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

schvaľuje   
1. príspevok 0,10 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré majú trvalý pobyt v obci 

Ludanice na rok 2019 okrem detí, ktorých celodenná strava je hradená Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny v zmysle novelizovaného zákona 544/2010 Z.z. 

 

 

 

K bodu 14 – Žiadosť Mgr. Ľubici Petrákovej o vyplatenie náhrady za nevyčerpanú   

dovolenku  

Uznesenie č. 22/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

A. schvaľuje 

1. poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku bývalej starostke Mgr. Ľubici 

Petrákovej  za rok 2018 v počte 23 dní v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. 

účinným od 01.12.2018.   

2. Priemerný mesačný plat na účel poskytnutia náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 

bývalej starostke Mgr. Ľubici Petrákovej je v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 253/1994 

Z.z vo výške 2447,00 EUR 

B. neschvaľuje 

1. poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku bývalej starostke Mgr. Ľubici 

Petrákovej  za rok 2017 v počte 16 dní v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. 

účinným od 01.12.2018.   

 

 

 

K bodu 15 – Žiadosť Eligio Antonacci  - Linea fashion o uzatvorenie nájomnej zmluvy 

na nebytové priestory v prevádzke Mýtna Nová Ves č. 23 

Uznesenie č. 23/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

A. berie na vedomie 

1. žiadosť Hany Mekyšovej o ukončenie nájomnej zmluvy č. 1/2018 zo dňa 12.04.2018 

na nebytové priestory v Mýtnej Novej Vsi č. 23  

B. schvaľuje 

1. žiadosť Eligio Antonacci – Linea fashion o uzatvorenie  nájomnej zmluvy č. 1/2019 

na nebytové priestory v Mýtnej Novej Vsi č. 23  na dobu do 31. 12 2019, pri výške 

nájomného 240 Eur/mesiac s možnosťou predĺženia na ďalší rok. 

 

 

  

K bodu 16 – Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 215/2018 zo dňa 19.06.2018 
Uznesenie č. 24/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

ruší 



1. uznesenie OZ č. 215/2018 zo dňa 19.06.2018 týkajúce sa návrhu na prvú zmenu 

Územného plánu obce Ludanice 

  

 

 

K bodu 17 – Rôzne 

a) Žiadosti Komunity Kráľovnej pokoja Močenok o finančnú podporu k Vianociam   

2018 

Uznesenie č. 25/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

       1.  poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 300 € pre Komunitu   

            Kráľovnej pokoja Močenok k Vianociam 2018.   

 

 

b) Predĺženie lehoty viazanosti ponúk  

Uznesenie č. 26/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1.  predĺženie lehoty viazanosti ponúk do termínu 31.03.2019 pre podlimitnú zákazku     

     s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Ludanice,,.   

     Dôvodom predĺženia lehoty viazanosti ponúk je vybavenie predĺženia právoplatnosti   

     stavebného povolenia č. 649/Výst-160/2016 v stavebnom konaní. 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                          Matúš Dočkalik, v. r.                                                                                       

                                                                                                       Starosta obce 

 

 

Mgr. Martina Budajová, v. r. 

 

 

 

Monika Gígelová, v. r. 
 

 

 

 

v Ludaniciach, dňa 17. 12. 2018 


