
Uznesenia prijaté na 22. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v LUDANICIACH,  ktoré sa konalo dňa 05. 09. 2018 

   

  

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 21. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 222/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom 21. riadnom zasadnutí 

      obecného zastupiteľstva dňa 19. 06. 2018. 

 

 

 

K bodu 3 – Správa hlavného kontrolóra z kontroly čerpania kapitálových výdavkov za  
1. polrok 2018  

Uznesenie č. 223/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie 

1. správu hlavného kontrolóra z kontroly čerpania kapitálových výdavkov za  
1. polrok 2018  

 

 

 

K bodu 4 - Návrh na tretiu úpravu rozpočtu obce k 05. 09. 2018 

Uznesenie č. 224/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018  v zmysle ustanovenia § 14  

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

      obce Ludanice k 05. 09. 2018, kde celkové príjmy rozpočtu sú vo výške 1 444 782,00  

      eur a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 1 351 093,00 eur. 

 

 

 

K bodu 5 - Schválenie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky v zmysle 

ustanovenia § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie č. 225/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

schvaľuje  

       1.  použitie rezervného fondu v celkovej výške 143081,03 eur na tieto kapitálové     

            výdavky v obci Ludanice: 

a) použitie rezervného fondu   vo  výške   35000,00 eur na rekonštrukciu cesty k ihrisku 

Mýtna Nová Ves 

b) použitie rezervného fondu   vo  výške   1240,00 eur  na technické zhodnotenie 

Prestrešenie - odstavné miesto  

c) použitie rezervného fondu vo výške 15059,10 eur na rekonštrukciu chodníka ulica 

Slobody   



d) použitie rezervného fondu vo výške 32753,40 eur na rekonštrukciu chodníka ulica 

9.mája   

e) použitie rezervného fondu vo výške 14973,00 eur na rekonštrukciu chodníka ulica 

Štúrova   

f) použitie rezervného fondu vo výške 15289,50 eur na rekonštrukciu chodníka ulica 

Kpt. Nálepku   

g) použitie rezervného fondu vo výške 23422,80 eur na rekonštrukciu odsávania 

v kuchyni KD Ludanice  

h) použitie rezervného fondu vo výške 5343,23 eur na rekonštrukciu úradovne Mýtna 

Nová Ves   
 
 

 

K bodu 6 - Prehľad čerpania rozpočtu Obce Ludanice za 1. polrok 2018 

Uznesenie č. 226/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH 

berie na vedomie: 

1. prehľad čerpania rozpočtu Obce Ludanice za 1.polrok 2018 

 

 

 

K bodu 7 - Dôvodová správa k prijatiu  Programu odpadového hospodárstva, Programu   

obce  LUDANICE na roky 2016 – 2020 a v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch schválenie Programu odpadového hospodárstva, Programu obce 

LUDANICE na roky 2016 – 2020   

Uznesenie č. 227/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

A. berie na vedomie  

1. Dôvodovú správu k prijatiu  Programu odpadového hospodárstva, Programu obce 

LUDANICE na  roky 2016 – 2020. 

B. schvaľuje  

1. v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Program 

odpadového hospodárstva, Program obce  LUDANICE na roky 2016 – 2020. 

C. zrušuje 

       1.  v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Program odpadového  

            hospodárstva na obdobie rokov 2011 – 2015. 

 

     

 

K bodu 8 – Rôzne 

a) Návrh plánu tried základnej školy a materskej školy na školský rok 2018/2019 

Uznesenie č. 228/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

schvaľuje 

1. plán tried základnej školy a materskej školy na školský rok 2018/2019.  

 

 

 



b) Žiadosť o schválenie času prevádzky Elokovaného pracoviska, Hviezdoslavova 531/45 

Ludanice, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 

Ludanice 

Uznesenie č. 229/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

schvaľuje 

1. čas prevádzky Elokovaného pracoviska, Hviezdoslavova 531/45 Ludanice, ako súčasť 

Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice v pracovne dni 

v čase od 6:15 hod. do 16:15 hod. 

 

 

 

K bodu 9  – Diskusia 

a) Žiadosť občanov  obce Ludanice o opravu plynového potrubia a následnej opravy 

chodníka do pôvodného stavu 

Uznesenie č. 230/2018 

Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH  

žiada 

1. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava 26 o zabezpečenie komplexnej opravy plynového potrubia na ulici SNP v 

Ludaniciach a následnej opravy chodníka do pôvodného stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                    Mgr. Ľubica Petráková, v. r.                                                                                        

                                                                                                      starostka obce 

 

 

 

Martin Zelenák, v. r. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Marková, v. r. 

 

 

 

 

 

v Ludaniciach, dňa 05. 09. 2018 

 

 

 


