
Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 21. 03. 2019 

   

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 3. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 3. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 15. 02. 2019. 

 

 

K bodu 3 – Návrh na vyradenie dopravného prostriedku vedeného na účte 023 

Uznesenie č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

schvaľuje  

1. vyradenie dopravného prostriedku vedeného na účte 023. 

 

 

K bodu 4 - Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce k 21. 03. 2019 

Uznesenie č. 37/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019  v zmysle ustanovenia § 14  

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

      obce Ludanice k 21. 03. 2019, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 479 075,00  

      eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 409 798,00 eur. 

 

 

K bodu 5 - Správa z kontroly dokladov a dokumentácie, ktorá bola vyhotovená v rokoch  

2015 až 2019 pred plánovanou realizáciou projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti  

budovy MŠ Ludanice“ 

Uznesenie č. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie  

1. správu z kontroly dokladov a dokumentácie, ktorá bola vyhotovená v rokoch 2015 až 

2019 pred plánovanou realizáciou projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 

MŠ  Ludanice“  

B. ruší 

      1.  uznesenie  č. 153/2017  prijaté na 2. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

           v Ludaniciach, ktoré sa konalo 27.04.2017, týkajúce sa žiadosti o poskytnutie  

           nenávratného finančného príspevku na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti   

           budovy materskej školy“ v celom rozsahu. 

C. súhlasí  

      1.  s odstúpením od Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, číslo  

           zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I651, uzavretá dňa 22.06.2018 v zmysle článku 9,  

           bodu 3 Všeobecne zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutie nenávratného   

           finančného príspevku. 

 



K bodu 6 – Rôzne 

a) Kúpa nového osobného automobilu Dacia Dokker SCe 75kW/102 k Samo, S Arctica  

Uznesenie č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. kúpu nového osobného automobilu Dacia Dokker SCe 75kW/102 k Samo, S Arctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                          Matúš Dočkalik, v. r.                                                                                       
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v Ludaniciach, dňa 21. 03. 2019 

 


