
Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v LUDANICIACH,  

ktoré sa konalo dňa 24. 05. 2019 

   

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 4. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 4. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 21. 03. 2019. 

 

 

 

K bodu 3 – Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. štvrťrok   

a III. štvrťrok 2019   

Uznesenie č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

berie na vedomie  

1. plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Ludanice na II. štvrťrok   

a III. štvrťrok 2019.   

 

 

 

K bodu 4 - Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce k 24. 05. 2019 

Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019  v zmysle ustanovenia § 14  

      ods. 2 písm. a), b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa prílohy:  3. úprava rozpočtu  

      obce Ludanice k 24. 05. 2019, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 509 177,00  

      eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 406  818,00 eur. 

 

 

 

K bodu 5 - Poskytnutie služieb Obecného úradu Ludanice občanom s trvalým pobytom    

v Ludaniciach a Mýtnej Novej Vsi 

Uznesenie č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. poskytnutie služieb občanom za účelom odvozu bioodpadu a konárov zo záhrad len 

pre fyzické osoby – občanom s trvalým pobytom v Ludaniciach a Mýtnej Novej Vsi. 

2. poplatok za poskytnutie multikáry 6,00 eur za odvoz a poplatok za poskytnutie 

traktorovej vlečky 10,00 eur za odvoz. 

 

 

 

K bodu 6 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Obce Ludanice č. 1/2019, ktorým sa  

určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od  01.09.2019 



Uznesenie č. 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje  

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 1/2019, ktorým sa určuje výška  

     príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach  

     v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice od 01. 09. 2019. 

B. ruší 

      1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice č. 2/2016, ktorým sa určuje výška  

           príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach  

           v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice a jeho Dodatok č.1. 

 

 

 

K bodu 7 - Žiadosť o schválenie príspevku 0,17 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré  

majú trvalý pobyt v obci Ludanice od 01.09.2019 

Uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. príspevok 0,17 € na obedy deťom v MŠ Ludanice, ktoré majú trvalý pobyt v obci 

Ludanice od 01.09.2019. 

 

 

 

K bodu 8 – Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ludanice 

Uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

súhlasí 

1. so začatím prác na vypracovaní a prerokovaní Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu 

Ludanice. O tejto skutočnosti navrhuje oboznámiť širokú verejnosť o možnosti zaslať 

svoje pripomienky a námety k obsahu riešenia tejto aktualizácie územného plánu 

obce. 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                          Matúš Dočkalik, v. r.                                                                                        

                                                                                                      starosta obce 

 

Vladimír Krajčovič, v. r.  

 

 

 

Peter Lonek, v. r.  

 

 

 

 

v Ludaniciach, dňa 24. 05. 2019 


