
 

Uznesenia prijaté na 20. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v LUDANICIACH,  ktoré sa konalo dňa 02. 05. 2018 

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 19. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 200/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 19. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 21. 02. 2018. 

 

 

K bodu 3 – Správa z kontroly čerpania bežných výdavkov na cestnú dopravu za rok 

2017  

Uznesenie č. 201/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. správu z kontroly čerpania bežných výdavkov na cestnú dopravu za rok 2017.  

 

 

K bodu 4 - Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ludanice na roky 2018 - 2022 

Uznesenie č. 202/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. schvaľuje  

1. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ludanice na roky 2018 - 2022  

B. ruší 

      1.   Komunitný plán socialnych služieb Obce Ludanice na roky 2016 - 2021  

 

 

K bodu 5 – Návrh na prvú úpravu rozpočtu obce k 02. 05. 2018 

Uznesenie 203/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018  v zmysle ustanovenia § 14  

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

      obce Ludanice k 02. 05. 2018, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 427 424,00  

      eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 369 835,00 eur. 

 

 

K bodu 6 - Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956  11  

Ludanice. Schválenie projektu rekonštrukcie osvetlenia hracej plochy telocvične  

Základnej školy s materskou školou sídliacou v Ludaniciach a finančnej  

spoluúčasti projektu     

Uznesenie č. 204/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje 

1. spoluúčasť Obce Ludanice vo výške 10%, čo predstavuje sumu 1817,16 EUR na 

projekte Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru  



/ hracej plochy / v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 

novej výstavby telocvične na rok 2018. Predpokladané kapitálové výdavky projektu sú 

18171,52 EUR, výška požadovanej dotácie je 16354,36 EUR. 

 

 

K bodu 7 - Žiadosť o odkúpenie časti parcely od Obce Ludanice 

Uznesenie č. 205/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

A. berie na vedomie 

1. žiadosť o odkúpenie časti parcely od obce Ludanice  

B. žiada  

      1.   p. Emila Beníka, vlastníka rodinného domu súpisné číslo 1, časť Mýtna Nová Ves,   

            o predloženie geometrického plánu parcely, ktorá vznikne z časti parcely EKN 389/1, 

            ktorú chce kúpiť. Parcela EKN 389/1 orná pôda o výmere 403 m2 je vedená na LV  

            818 pre k.ú. Mýtna Nová Ves, vlastník Obec Ludanice. Znalecký posudok dá  

            vyhotoviť Obec Ludanice po predložení predmetného geometrického plánu 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                        Mgr. Ľubica Petráková, v. r.

                                                                                                      starostka obce 

 

 

Bc. Peter Babinec, v. r.  

 

 

 

 

Ing. Marek Miko, v. r.  

 

 

 

 

 

 

v Ludaniciach, dňa 02. 05. 2018 


