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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 2. septembra 2020 

v zasadacej miestnosti OZ o 18.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 
 

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila a privítala všetkých prítomných starostka obce. 

Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, ktorí sú schopní uznášať sa. Za 

zapisovateľku určila Mgr. Evu Pintérovú. Starostka obce oboznámila prítomných 

s nasledujúcim návrhom programu:  

 

Program: 

1. Otvorenie zasadania 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh VZN č. 1/2020 o určení mesačnej výšky príspevku za pobyt v materskej škole 

zriadenej Obcou Ladice 

6. Vykonané kontroly na Obci Ladice 

7. Žiadosť o nápravu - parkovanie 

8. Investičné a neinvestičné akcie obce 

9. Správa rozpočtového hospodárenia k 30. 06. 2020 

10. Zmena rozpočtu r. 2020 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

K predloženému  programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani 

iné doplňujúce, pozmeňujúce návrhy - uznesenie č. 51/2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Ladiciach 

 

s c h v a ľ u j e 

 

program zasadnutia:   

 

1. Otvorenie zasadania 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh VZN č. 1/2020 o určení mesačnej výšky príspevku za pobyt v materskej škole 

zriadenej Obcou Ladice 

6. Vykonané kontroly na Obci Ladice 

7. Žiadosť o nápravu - parkovanie 

8. Investičné a neinvestičné akcie obce 

9. Správa rozpočtového hospodárenia k 30. 06. 2020 
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10. Zmena rozpočtu r. 2020 

11. Rôzne 

12. 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  

 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia: Klikač Rudolf a Székelyová Mária  - uznesenie č. 52/2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 

 

u r č u j e 

 

overovateľov zápisnice: Klikač Rudolf a Székelyová Mária. 

 

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: Balážová Helena a Csekei Tomáš  - uznesenie č. 53/2020. 

   

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach  

 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu: Balážová Helena a Csekei Tomáš. 

 

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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4. Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 28. 5. 2020 (materiál č. 1) vykonala hlavná kontrolórka 

obce - uznesenie č. 54/2020.  

 

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 28. 5. 2020. 

 

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  

 

5. Návrh VZN č. 1/2020 o určení mesačnej výšky príspevku za pobyt v materskej 

škole zriadenej Obcou Ladice 

 

Starostka obce predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o určení mesačnej 

výšky príspevku za pobyt v materskej škole zriadenej Obcou Ladice, ktorý bol podložený 

návrhom rady školy a to nasledovne: dieťa s trvalým pobytom v obci Ladice  v sume 10,00 

Eur/mesiac, dieťa bez trvalého pobytu v obci Ladice v sume 15,00 Eur/mesiac (materiál č. 2) 

- uznesenie č. 55/2020. 

 

Ing. Farkaš Juraj -  sa spytoval, že či rozdelenie detí nie je protizákonné. Načo mu p. 

Székelyová Mária  odpovedala, že protizákonné to nie je, nakoľko  každý má právo výberu 

materskej školy. Pani starostka poukázala nato, že návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli   

v zákonnej lehote a neprišla žiadna pripomienka. 

 

Uznesenie č. 55/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení mesačnej výšky príspevku za pobyt 

v materskej škole zriadenej obcou Ladice. 

 

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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6. Vykonané kontroly na Obci Ladice 

      

Starostka obce oboznámila  poslancov o vykonaných kontrolách na Obci Ladice, ktoré boli 

vykonané za posledného štvrťroka 2020: 

 

 Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia - 

kontrola bola zameraná hlavne na výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia 

ako I. stupňového orgánu, nedostatky neboli zistené. 

 Pôdohospodárska platobná agentúra – cieľom finančnej kontroly bolo zabezpečiť či 

bola zabezpečená a splnená zákonnosť, správnosť a opodstatnenosť finančných 

prostriedkov na prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú 

údržbu ciest a chodníkov v hodnote 99 000,00 Eur. Kontrola nezistila žiadne 

pochybenia a následne do 30 dní po podpísaní správy prišla refundácia výdavkov  vo 

výške 99 000,00 Eur a splatil sa krátkodobý úver schválený obecným zastupiteľstvom 

19. 11. 2019. 

 Okresná prokuratúra – vykonala previerku stavu zákonnosti v postupe 

a rozhodovaní obce Ladice pri určovaní, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo 

orientačného čísla podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou č. 31/2003 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti 

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Previerkou 

nebolo zistené žiadne porušenie zákonnosti.  

 Krajská knižnica Nitra - kontrola bola zameraná na knižnicu, kde sa zistilo že 

v knižnici sa do konca roka 2020 musí vykonať revízia. Kontrola nezistila žiadne 

pochybenia a skonštatovali že počas pandémie bola knižnica uzatvorená 

a znovuotvorenie knižnice je v súlade so všetkými nariadeniami súvisiacimi s COVID 

-19. 

 GDPR – kontrola bola zameraná na ochranu osobných údajov. Bolo skonštatované, že 

Obec Ladice má v súlade so zákonom vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu.  

 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru -  následná kontrola 

preverovala splnenie opatrení uložených pri komplexnej kontrole obce vo veciach 

zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Pri vykonávaní 

následnej kontroly neboli zistené žiadne nedostatky.   

 

Uznesenie č. 56/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach  

 

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

 

informácie týkajúce sa vykonaných kontrol na Obci Ladice. 

 

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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7. Žiadosť o nápravu - parkovanie 

 

Starostka obce predložila poslancom žiadosť zo dňa 3. 6. 2020 od Lucie Sokolíkovej a Evy 

Pintérovej, kde bolo uvedené, že obec stavbou garáže zrušila prístupovú cestu k rodinnému 

domu č. 211. Prednedávnom vlastníčky dali žiadosť o odkúpenie pozemku pred 

nehnuteľnosťou, ktorá bola zamietnutá z dôvodu vodomerných šácht na pozemku. Žiadajú 

riešenie  situácie, kde majú parkovať autá keď majú zatarasený prístup do dvora a na 

verejnom priestranstve parkovať nesmú. Navrhujú odstrániť stavbu garáže, a tým vznikne 

parcela ktorú by si odkúpili (materiál č. 3). 

 

Ing. Juraj Farkaš – stojí si za slovom, pred 15 rokmi to problém nebol a teraz je a naďalej  

trvá  na tom, že nakoľko  sú  vytvorené  parkovacie miesta pred KD, aby sa tam parkovalo.  

 

Eva Pintérová – sú neustále atakovaní  kvôli parkovaniu na verejnom priestranstve. 

 

Ing. Juraj Farkaš – skonštatoval, že od poslancov to atakovanie určite nebolo a navrhuje dať 

dodatok a toto parkovanie zohľadniť, z dôvodu že nikto iný nemá pred bránou parkovanie na 

traktor. 

 

Mária Székelyová – sa spýtala p. Pintérovej, aké riešenie je pre nich najvýhodnejšie.  

Nakoľko obec môže poskytnúť výnimku. P. starostka odpovedala že výnimku môže 

poskytnúť obecné zastupiteľstvo na určité obdobie, čo nie je riešenie dlhodobé. A ešte treba 

dodať,  že na koľko osobných áut?  

 

Ing. Ladislav Farkaš – navrhol vypratať za budovou rozličného tovaru priestranstvo a tam 

vznikne priestor na parkovanie. Načo p. Pintérová odpovedala, že to situáciu nemení keďže aj 

to je verejné priestranstvo muselo by sa to riešiť odpredajom. 

 

Ing. Juraj Farkaš – navrhol dať pred Kultúrny dom parkovanie pre auto p. Sokolíkovej , p. 

Pintérovej a P. Tóthovej , načo sa p. Pintérová ohradila že matka nepotrebuje parkovné miesto 

ona sa dostane do dvora. 

 

Rudolf Klikač – parkovacie miesto vytvorené výnimkou by muselo byť označené a spustilo 

by to lavínu. 

 

Ing. Juraj Farkaš – reagoval na ľudí, čo prídu žiadať o parkovné miesta, aby si nechali 

parkovať pred domom traktor potom dostanú výnimku. 

 

Rudolf Klikač – aby sa k nejakému záveru došlo skonštatoval, že garáž je nevyhovujúca pre 

nový traktor. Myšlienka je taká či tú garáž naozaj nezbúrať a postaviť novú samostatnú garáž 

za budovou obecného úradu, aby nedošlo k poškodeniu iných vecí. 

 

Ing. Juraj Farkaš– možno nemal vstupovať do debaty ako prvý lebo mi z toho vychádza že ste 

sa o tom už bavili a mne je to jedno, zbúrajte to celé. 

 

Eva Pintérová –  riešením by bolo aj odkúpiť parcelu pred domom s vecným bremenom, aby 

obec mala prístup k vodomerným šachtám, nakoľko nechce stavať nič murované pred okná 

stačí, že je tam garáž obec. Spevnená plocha na štyri piliere so strechou na dve autá. 
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Starostka obce – navrhla, aby sa do budúceho zasadania nejaké riešenie našlo a hľadať 

spoločnú cestu. Každá doteraz vyslovená varianta  je dobrá. Navrhla, aby to nebolo unáhlené 

rozhodnutie. Obrovský problém sa vidí v tom, že keď sa na traktor namontuje prídavné 

zariadenie do tejto garáže sa nevmestí. A vonku nový traktor stáť nemôže do takého rizika 

nepôjde. Musíme brať na vedomie aj to, že sa nám tá výnimka môže vráti ako „bumerang 

lebo oni môžu a mi nemôžeme“. 

 

Ing. Juraj Farkaš – skonštatoval, že sa musí dať odpoveď „pred tebou neparkuje traktor“. 

Stavba novej garáže  si vyžaduje projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie a už sme na 

80.000,00 Eur  „som zvedavý kde ich chcete zobrať. Lebo toto sa postavilo za 500 eur“. 

Navrhol do ďalšieho zasadania spraviť sedenie s vlastníkmi nehnuteľnosti a prísť 

k rozumnému riešeniu. 

 

Rudolf Klikač – pred budovu Jednoty (stará krčma) sú voľné parkovné miesta, môže sa tam 

parkovať. Ing. Juraj Farkaš odpovedal že to pre nich nie je riešenie. 

 

Uznesenie č. 57/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 

 

o d k l a d á  

 

žiadosť o nápravu od Evy Pintérovej a Lucie Sokolíkovej, obe bytom Ladice 211 do ďalšieho 

zasadania. 

 

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  

 

 

8. Investičné neinvestičné akcie obce 

 

Starostka obce predložila poslancom informácie k investičným a neinvestičným akciám obce 

nasledovné: 

 ČOV v Beladiciach – je vydané právoplatné stavebné povolenie. V súčasnom období 

sa pracuje vyhlásení verejného obstarávania na dodávateľa stavby.  

 

 Vodojem – obec podpísala zmluvu s Enviromentálnym fondom na poskytnutie dotácie 

vo výške 70 000,00 Eur.  

 

 Rozvod vody – informácie zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sú, že 

v súčasnom období sa spracováva projektová dokumentácia pre Neverice, Ladice 

a Kostoľany pod Tribečom. Predpokladaný termín ukončenia projekčných prác je 

plánovaný na koniec roka 2020. Následne sa budú zabezpečovať všetky stanoviská od  

účastníkov konania k územnému a stavebnému konaniu. Súčasťou navrhovanej trasy 

sú aj vodárenské objekty a bude potrebné zabezpečiť aj majetkoprávne vysporiadanie 
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pozemkov, na ktorých budú tieto objekty realizované a to formou trvalého záberu 

(vykúpenia od vlastníkov). Predpokladaná dĺžka vybavenia stavebného povolenia 

s majetkoprávnym vysporiadaním je cca 2 roky. Ohľadne kanalizačnej siete, ČOV ako 

aj rozvodu vody išli žiadosti o pomoc na Ministerstvo životného prostredia, 

Ministerstvo investícií ako aj do Prezidentskej kancelárie. Ministerstvo životného 

prostredia vyvolalo stretnutie prostredníctvom svojho štátneho tajomníka a starostov 

obce. Zatiaľ ostatné žiadosti sú bez odozvy. Obec však rieši stále povolenie na rozvod 

vody, nebude sa čakať na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť.  

 

Ing. Juraj Farkaš - preňho je potešujúce, že sa rozbehli práce na stavebnom povolení na 

rozvode vody v Ladiciach. Preto navrhuje urobiť stavebné povolenie na vodovodnú sieť 

v Ladiciach s tým, že sa potom napojí školská studňa cez  vyrovnávací systém.   

 

P. starostka poznamenala, že na studňu treba ochranné pásmo a je potrebné riešiť 

vysporiadanie pozemkov.  

 

Ing. Juraj Farkaš -  technická voda bola urobená za 1.000.0000 Sk a bola aj skolaudovaná. P. 

starostka odpovedala, že kolaudačné rozhodnutie sa nenašlo. 

 

 Detské a multifunkčné ihrisko – boli ukončené verejné obstarávania 

 

 Materská škola  - obnova MŠ sa uskutočnila z vlastných zdrojov a zo zdrojov  

sponzorov. Po celkovej rekapitulácií príjmov a výdavkov bude predložené na ďalšom 

zasadaní obecného zastupiteľstva. 

 

Mária Székelyová –  bola sa pozrieť po obnove v materskej škole a bola veľmi milo 

prekvapená. Určite treba pochváliť p. starostku, p. riaditeľku a všetkých tých, ktorí sa na tom 

podieľali. Skonštatovala, že nemáme sa začo hanbiť. 

 

Ing. Juraj Farkaš – pochvala určite patrí. Kritika je však opodstatnenejšia, nakoľko na 

minulom zasadaní odznelo, že materskú školu bude navštevovať 31 detí. P. riaditeľka urobila 

rozhodnutie bez vedomia obecného zastupiteľstva, že budú 2 triedy a toto kritizujem, lebo ak 

obec nato bude doplácať tak to budem brať ako daň z mojej garáže.  

 

P. starostka odpovedala že čo sa týka počtu detí tie koeficienty, ktoré sa riešili v minulosti už 

neplatia. Teraz platí, že čím viac detí je v MŠ tým viac peňazí obec dostane. A to že riaditeľka 

spravila rozhodnutie mimo obecného zastupiteľstva má nato právo má to v pracovnej náplni. 

 

Uznesenie č. 58/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 

 

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

 

informácie k investičným a neinvestičným akciám obce:  

 

 ČOV v Beladiciach – je vydané právoplatné stavebné povolenie. 

 

 Vodojem – podpísaná zmluva s Enviromentálnym fondom na poskytnutie dotácie vo 

výške 70 000,00 Eur.  
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 Rozvod vody – spracováva sa projektová dokumentácia Západoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou a tiež sa riešia samostatne podklady pre Obec Ladice na 

vydanie územného resp. stavebného povolenia vlastnými silami. 

 

 Detské a multifunkčné ihrisko – sú ukončené verejné obstarávania 

 

 Obnova materskej školy – prebehla v letných mesiacoch z vlastných zdrojov a zo 

zdrojov sponzorov 

 

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  

 

9. Správa rozpočtového hospodárenia k 30. 06. 2020 

 

Správu rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 30. 06. 2020 v obci Ladice 

predniesla hlavná kontrolórka obce (materiál č. 4) - uznesenie č. 59/2020. 

  

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 

 

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

 

správu rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 30. 06. 2020 v obci Ladice. 

 

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  

 

10.  Zmena rozpočtu r. 2020 
 

Starostka obce informovala poslancov o zmenách, ktoré je potrebné zapracovať do zmien  

rozpočtu 2020 a to nasledovne:  

 

Bežné príjmy: 357 000,00 EUR   Bežné výdavky: 357 000,00 EUR 

Kapitálové príjmy: 306 000,00 EUR   Kapitálové výdavky: 306 000,00 EUR 

Finančné príjm. operácie: 230 000,00 EUR  Finančné výd. operácie: 230 000,00 EUR 

Príjmy celkom: 893 000,00 EUR   Výdavky celkom: 893 000,00 EUR 

 

 

Uznesenie č. 60/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 
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s c h v a ľ u j e   

 

zmenu rozpočtu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu : 

 

Bežné príjmy: 357 000,00 EUR   Bežné výdavky: 357 000,00 EUR 

Kapitálové príjmy: 306 000,00 EUR   Kapitálové výdavky: 306 000,00 EUR 

Finančné príjm. operácie: 230 000,00 EUR  Finančné výd. operácie: 230 000,00 EUR 

Príjmy celkom: 893 000,00 EUR   Výdavky celkom: 893 000,00 EUR 

 

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  

 

  

11. Rôzne 

 

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva: 

 Osadenie dopravného zrkadla pri č. 321 – je potrebné vypracovať projektovú 

dokumentáciu  s opodstatnenosťou dopravného zariadenia 

 Čierna skládka s azbestom pod železničným podchodom, rieši Okresný úrad v Zlatých 

Moravciach v spolupráci s Policajným zborom 

 Nová zberová spoločnosť (Waste transport, a. s.) na komunálny odpad nastúpila k 01. 

08. 2020. Je potrebné v budúcom kalendárnom roku riešiť odpadové nádoby na osobu, 

pretože niektoré domácnosti s dvomi členmi majú tri resp. štyri nádoby vyložené pri 

zbere komunálneho odpadu.  

 Verejné obstarávanie na dodanie elektrickej energie bolo vykonané podľa zákona. 

Súčasného dodávateľa Západoslovenskú distribučnú a. s. bude meniť spoločnosť 

Energia2 a. s.   

 Starostka obce pripomenula poslancom obecného zastupiteľstva vyriešiť prebytok 

hospodárenia za rok 2019 nakoľko ten nebol doriešený, kedy sa schvaľoval záverečný 

účet obce za rok 2019. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že zákonnú 10 % 

časť prebytku obec presunie do rezervného fondu a 90 % časť prebytku použije na 

krytie výdavkov týkajúcich sa Vodojemu a rozvodu vody.  

 

Uznesenie č. 61/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 

 

s c h v a ľ u j e   

 

použitie prebytku hospodárenia v sume 26 410,25  Eur a to nasledovne:             

 

10%  rezervný fond = 2 641,03 Eur 

90 % vodojem a rozvod vody = 23 769,22 Eur 
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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  

 

 

Ing. Farkaš Juraj – pred 2 rokmi sa urobila čierna stavba ako to p. kontrolórka označila, ale to 

nemôžeme nechať na pospas osudu, z dôvodu lebo ak suchovod nebude  napustený vodou 

ťažko sa to  potom obhajuje na životnom prostredí. V suchých mesiacoch tam mal byť 

hydrant  k dispozícií, ak by náhodou niekde horelo a ten hydrant tam doteraz nie je. Ja 

z dôvodu na ochranu peňazí čo sú v zemi, ja naozaj žiadam Obec Ladice, aby do začiatku 

zimy spojazdnila 2 okruhy vodovodu.  

 

Ágota Fazekas – pripomínala dôležitosť parkovania vo vlastných dvoroch, nakoľko na ulici  

Dolný koniec je sústavne zaparkovaných 12 áut, ktoré blokujú celú ulicu. Nie je možné 

bezproblémovo prejsť touto ulicou. 

 

Rudolf Klikač – po  zvyšujúcich sa podnetoch na konáre po konzultácií so starostkou sa 

uvažuje, že by sa oplotilo nejaké priestranstvo, kde by sa priestor monitoroval. A za poplatok 

sa tam potom budú vyvážať konáre. A ďalej posunúť bod rôzne medzi prvé body programu, 

aby občania ktorí budú mať dotazy, aby nemuseli čakať až na koniec schôdze. 

 

 

12. Záver  

 

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starostka obce ukončila schôdzu obecného  

zastupiteľstva. 

 

V Ladiciach 2. septembra 2020 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Pintérová Eva 

 

 

Mgr. Patayová Alžbeta 

     starostka obce 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

Székelyová Mária     .......................................... 


