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Obecný úrad v Ladiciach, Ladice 219, 951 77  Ladice 
 

  Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 20. januára 2020 

v zasadacej miestnosti OZ o 17.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila a privítala všetkých prítomných starostka obce  

Mgr. Patayová Alžbeta. Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, ktorí 

sú schopní uznášať sa. Za zapisovateľku určila Bc. Evu Pintérovú. Starostka obce oboznámila 

prítomných s nasledujúcim návrhom  programu: 

 

1. Otvorenie zasadania 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu (parc. č. : 6023 a 6024/2) 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K predloženému  programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani 

iné doplňujúce, pozmeňujúce návrhy - uznesenie č. 1/2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Ladiciach 

 

s c h v a ľ u j e 

 

program zasadnutia:   

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu (parc. č. : 6023 a 6024/2) 

6. Rôzne 

7. Záver                                                                                                                                                                               

 

Prítomnosť: 7 z 7 

 

Hlasovanie: 

- za :          7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, 

       Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária) 

- proti:         0 

- zdržal sa :  0 
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2. Určenie overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia: Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf  - uznesenie č. 2/2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 

 

u r č u j e 

 

overovateľov zápisnice: Bc. Hrúzik Miloš a Klikač Rudolf. 

 

Prítomnosť: 7 z 7  

 

Hlasovanie: 

- za:   7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš  Ladislav, Bc. 

      Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária) 

- proti:        0  

- zdržal sa:  0 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 

 

Návrhová komisia: Csekei Tomáš a Ing. Farkaš Juraj  - uznesenie č. 3/2020. 

   

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach  

 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu: Csekei Tomáš a Ing. Farkaš Juraj. 

 

Prítomnosť: 7 z 7  

 

Hlasovanie:  

- za:   7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš  Ladislav, Bc. 

      Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária) 

- proti:        0  

- zdržal sa:  0 

 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 12. 12. 2019 (materiál č. 1) vykonala hlavná kontrolórka 

obce -   uznesenie č. 4/2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 

 

b e r i e     n a    v e d o m i e  

 

správu hlavnej kontrolórky  z vykonanej kontroly plnenia uznesení z 12. 12. 2019. 

 

Prítomnosť: 7 z 7 
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Hlasovanie:  

- za:   7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš  Ladislav, Bc. 

      Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária) 

- proti:        0  

- zdržal sa:  0 

 

5.  Pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu ( parc. č. : 6023 a 6024/2)   

 

Starostka obce skonštatovala, že po dlhom uvažovaní sa rozhodla zvolať zastupiteľstvo, 

nakoľko sa informácie miešajú z jednej strany obce na druhú a opačne. K 31. 12. 2019 nebola 

do podateľne obecného úradu doručená ani jedna žiadosť na odkúpenie pozemkov v obci. 

Žiadosti sa začali podávať na základe Ladického spravodajcu, ktorý vyšiel začiatkom roka 

2020. Vzhľadom nato, že sa jedná o skoro 1 ha parcelu resp. parcely, bola vyčíslená 

predpokladanej hodnoty zákazky na 30.000 - 45.000 Eur v hrubom. Čo je neskutočne veľa 

peňazí, ak by sa rozhodlo, že sa parcely budú predávať vyčistené, obec bude trvať na tom, aby 

čo najviac financií išlo do obecnej pokladnice. Zákon o verejnom obstarávaní jednoznačne 

určuje, že sa zákazky nemajú deliť a má sa obstarať celá zákazka na všetky práce.  

 

Ing. Farkaš Ladislav – spytoval sa na počet podaných žiadostí. Starostka obce ho 

oboznámila že ku dnešnému dňu bolo podaných 5 žiadostí, kde žiadatelia uviedli akú veľkú 

parcelu by si chceli odkúpiť. Cenová ponuka bola vytvorená na zarovnanie pozemku, výrub 

drevín a odstránenia a zmulčovania drevnej hmoty. 

 

Klikač Rudolf –  spytoval koľko je to presne m2, starostka obce ho oboznámila o výmere 

pozemku čo činí  7280 m2. 

 

Ing. Farkaš Juraj – čím viac domov tým väčšie dane,  nechceme aby Ladice stále klesali. 

Vychádza to na 13 parciel, čiže 13 domov. Ja som to tiež prešiel s jednou firmou nezávisle od 

starostky obce a mne vyšli presne tieto čísla. Navrhujem, aby starostka obce povedala číslo, 

od ktorého sa máme odraziť. Starostka obce skonštatovala, že obec začala napredovať 

a nerada by s tým prestala, pretože podané žiadosti v drvivej väčšine boli schválené. Obec 

potrebuje v súčasnej dobe cca 60.000 Eur, aby obec mohla fungovať, čo sa týka financovania 

a spolufinancovania.  

 

Ing. Farkaš Ladislav – navrhol 8 Eur/m2, k tomu potom pripočítať náklady súvisiace 

s úpravou terénu a dodatočne od záujemcov resp. kupcov pýtať peniaze.  

 

Balážová Helena – vychádza to na 18 Eur/m2 aj s nákladmi. To je ideálna cena, lebo obci 

musí zostať aspoň 80.000 Eur, nakoľko sa  tie náklady môžu navýšiť. 

 

Ing. Farkaš Juraj – rozoberme tie náklady. Ako sa pozerať na tie pozemky, ktoré sú na 

druhej strane, lebo tí ľudia sa budú viezť. Treba dať klauzulu, aby ľudia prispievali do 

inžinierskych sietí. Starostka obce navrhla riešenie formou zavedenia poplatku za rozvoj, 

ktorý sa bude kumulovať.  

 

Starostka obce – Hľadali sa viaceré možnosti. Rokovanie s developermi by cenu zdvihla  na 

min. 35 – 45 Eur/m2. Ak sa majú pozemky vyčistiť musí byť jednoznačne vypísané verejné 

obstarávanie, lebo do 31. marca musí byť uskutočnení výrub. 
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Klikač Rudolf – navrhol tajné hlasovanie na m2 v hrubom. Kde najnižšia suma bude 16,00 – 

21,00 Eur. 

 

Starostka obce – výsledok hlasovania je 21,00 Eur/m2. 

 

Klikač Rudolf - keď chceme dedinu posunúť musíme zariskovať. Do obce treba natiahnuť 

vodu a nato potrebujeme financie. Keď nebudeme majetok obce zveľaďovať, tak tú vodu sem 

nikdy nedostaneme. Musíme určovať pravidlá pre každého rovnako. 

 

Ing. Farkaš Juraj - problém bude so studňami. Navrhujem dať do zápisnice, čo bude 

s vodou. Výdavky tam určite budú. 

 

 

Uznesenie č. 5/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 

 

p o v e r u j e  

 

starostku obce vykonať verejné obstarávanie podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní na 

celý predmet zákazky. 

 

Prítomnosť: 7 z 7  

 

Hlasovanie:  

- za:   7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš  Ladislav, Bc. 

      Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária) 

- proti:        0  

- zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 6/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 

 

s c h v a ľ u j e 

 

cenu 21,00 Eur/m2 na odpredaj parc. č. 6023 a 6024/2 v kat. území Ladice. 

 

Prítomnosť: 7 z 7  

 

Hlasovanie:  

- za:   6 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Bc. Hrúzik Miloš,    

Klikač Rudolf, Székelyová Mária) 

- proti:        0  

- zdržal sa:  1 (Ing. Farkaš Ladislav) 
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6.  Rôzne 

 Starostka obce predložila zastupiteľstvu prerušené  vkladové konanie manželov 

Fazekašových, z dôvodu predaja do podielového spoluvlastníctva, nakoľko sú 

manželia treba odpredaj riešiť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

(materiál č. 2) - uznesenie č. 7/2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 

 

a) r u š í  

 

v plnom znení uznesenie č. 64 z 15.07.2019 

 

b) s c h v a ľ u j e 

 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších 

zmien a doplnkov v katastrálnom území Ladice odpredaj z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa parcelu č. 317/2 KN „C“, kultúra : zastavané plochy a nádvorie o výmere 110 m2, 

katastrálne územie Ladice, oddeleného geometrickým plánom č. 110/2018 od pozemku 

registra „E“ č. 3054/1 ostatné plochy o výmere 5 424 m2 pre Tibora Fazekaša, rod. 

Fazekaša, nar.: 22.09. 1952, bytom Ladice 245, 951 77 Ladice a Helenu Fazekašovú rod. 

Karáčovú, nar. : 06.02.1957, bytom Ladice 245, 951 77  Ladice do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 za 72,60 Eur, slovom: sedemdesiatdva eur 

a šesťdesiat centov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: majetkoprávne usporiadanie 

priľahlého pozemku pri č. 245, ktorá je ohradená od 70-tych rokov minulého storočia. 

 

Prítomnosť: 7 z 7  

 

Hlasovanie:  

- za:   7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš  Ladislav, Bc. 

      Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária) 

- proti:        0  

- zdržal sa:  0 

 

 Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že obec bola 

nahlásená na Okresný úrad v Zlatých Moravciach, odbor životného prostredia, že 

má na vlastnej parcele uložené konáre. Skládka konárov bola tvorená min 5 rokov 

a riešilo sa to celý rok 2019, žiaľ neúspešne. Stálo nás to kopec času a telefonátov 

a niekto konáre nepomlel. 

 

Klikač Rudolf - obec nie je povinná zbierať konáre. Po odstránení konárov sa vyčísli za 

koľko sa táto služba poskytovať.  

 

 Hlavná kontrolórka obce predniesla správu o kontrolnej činnosti v roku 2019 

(materiál č. 3) – uznesenie č. 8/2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

správu o kontrolnej činnosti v roku 2019 hlavnou kontrolórkou. 



 6 

Prítomnosť: 7 z 7  

 

Hlasovanie:  

- za:   7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš  Ladislav, Bc. 

      Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária) 

- proti:        0  

- zdržal sa:  0 

 

 Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že obec podala 

medzi vianočnými sviatkami žiadosť na „Ladice – kanalizačná sieť vrátane 

prípojok“ a „zníženia energetickej náročnosti kultúrneho domu“. Obe žiadosti boli 

adresované na Enviromentálny fond. V roku 2019 nás čaká dokončiť množstvo 

projektov, na ktoré máme schválené finančné prostriedky. Máme rozpracované 

projekty, ktoré treba spolufinancovať. Väčšina podielových daní je na bežný chod 

obce. Ak chceme napredovať musíme na viacerých „frontoch“ bojovať, preto sú 

výzvy, aby sa obec zapojila a nestrácala čas na hlúposti.  

 

Ing. Farkaš Juraj - dal na vedomosť, keď bude hlasovanie o multifunkčné ihrisko budem 

mať výhradu,  lebo to ihrisko 18 x 33 nie je najvhodnejšie na tenis. V Martine nad Žitavou 

majú tiež ihrisko s ľadovou plochou a ešte nekorčuľovali, lebo nie je mráz.  

 

7. Záver  

 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starostka obce ukončila schôdzu obecného   

zastupiteľstva. 

 

 

 

V Ladiciach 20. januára 2020 

 

 

 

Zapisovateľka: Bc. Pintérová Eva 

 

 

Mgr. Patayová Alžbeta 

     starostka obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Bc. Hrúzik Miloš    .......................................... 

 

Klikač Rudolf     .......................................... 

 

 

 


