
Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 15. 02. 2019 

   

 

 

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

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 27/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 2. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 17. 12. 2018. 

 

 

K bodu 3 – Správa z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré obec Ludanice poskytla   

subjektom pôsobiacim na území obce v roku 2018 

Uznesenie č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. správu z kontroly vyúčtovania dotácií, ktoré  obec Ludanice poskytla subjektom 

pôsobiacim na území obce  v roku 2018. 

 

 

K bodu 4 - Prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za rok 2018 

Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. prehľad čerpania rozpočtu obce Ludanice za rok 2018. 

 

 

K bodu 5 - Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce k 15. 02. 2019 

Uznesenie č. 30/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019  v zmysle ustanovenia § 14  

      ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa prílohy:  1. úprava rozpočtu  

      obce Ludanice k 15. 02. 2019, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 442 275,00  

      eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 347 998,00 eur. 
 

 

K bodu 6 - Zmluva o výpožičke majetku obce medzi Obcou Ludanice a Obecným  

futbalovým klubom Ludanice  

Uznesenie č. 31/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje:  

1. zmluvu o výpožičke majetku obce medzi Obcou Ludanice a Obecným  futbalovým 

klubom Ludanice.  

 

 

 



K bodu 7 - Voľba členov z radov občanov do komisií Obecného zastupiteľstva  

Uznesenie č. 32/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

volí 

1. členov z radov občanov do komisie finančnej a správy obecného majetku: Katarína 

Benzová, Bc. Bohumír Donoval,  doc. PaeDr. Jozef Kapusta, PhD. 

2. členov z radov občanov do komisie kultúry, školstva, športu a sociálneho 

zabezpečenia: Ing. Hana Čanigová, Jozef Macko, Mgr. Henrich Nemec, Ing. Katarína 

Piterková, Bc. Andrej Štaffen. 

3. členov z radov občanov do komisie na ochranu verejného poriadku a životného 

prostredia: Mgr. Juraj Sedlár. 
 
 

K bodu 8 – Návrh na vyradenie stavieb vedených na účte 021 

Uznesenie č. 33/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

schvaľuje  

1. vyradenie stavieb vedených na účet 021. 

 

 

K bodu 9 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku  

Uznesenie č. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

schvaľuje 

1. rekonštrukciu sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku v nacenenej sume 8950,00 

eur po doplnení ponukového položkového rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                          Matúš Dočkalik, v. r.                                                                                       

                                                                                                     Starosta obce 

 

 

Silvester Bilik, v. r.  

 

 

 

Peter Lonek, v. r.  
 

 

 

 

v Ludaniciach, dňa 15. 02. 2019 

 


