
Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77  Ladice 
 

Z á p i s n i c a  
 

     z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo  

15. decembra 2014 v zasadacej miestnosti OZ o 19.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

                        

 

1. Otvorenie 

 

     Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a privítal všetkých prítomných starosta obce  

Ing. Farkaš Juraj. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, ktorí sú 

schopní uznášať sa. Starosta obce oboznámil prítomných s nasledujúcim programom.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

   Starosta obce Ing. Farkaš Juraj za zapisovateľku určil referentku OcÚ Alžbetu Patayovú 

a za overovateľov zápisnice určil Imricha Baláža  a Helenu Balážovú.   

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

 

     Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce predniesla predsedníčka 

miestnej volebnej komisie Lenka Balážová. Po  ukončení správy starosta obce sa poďakoval 

členom miestnej volebnej komisie za vykonanú prácu a predsedníčke miestnej volebnej 

komisie za prednesenú správu.  

 

4. Zloženie sľubu starostu obce 

 

     Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov zvolený starosta obce Ing. Farkaš Juraj zložil zákonom predpísaný sľub 

a vlastnoručne podpísal text sľubu (príloha č.1).  

         

 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

 

     Podľa § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

a text sľubu vlastnoručne podpísali (príloha č. 2).  

 

 

6. Vystúpenie starostu obce 

 

     Starosta obce Ing. Farkaš Juraj predniesol nástupný prejav.  

 

 

 

 

 



7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

     Starosta obce predniesol nasledovný program ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

9. Určenie platu starostu obce 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Hlasovanie:   

- za:   5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,  

                     Székelyová Mária) 

- proti:  0     

- zdržal sa:  2 (Baláž Imrich, Ing. Molnár Jozef, PhD.)  

 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva 

 

     Starosta obce Ing. Farkaš Juraj poveril Ing. Farkaša Ladislava ako poslanca obecného 

zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.   

 

9. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 

najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie, prípadne schválenie 

zásad odmeňovania poslancov 

 

     Plat starostu obce upravuje osobitný zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

     Podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov starostovi patrí plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 

ods. 1 vyššie uvedeného zákona. Plat starostu obce sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.  

 

     Podľa uznesenia Obecného zastupiteľstva v Ladiciach č. 31/2014 z 18. 08. 2014 úväzok 

starostu obce na funkčné obdobie 2014 – 2018  bolo schválené v rozsahu 100 %. To znamená, 

že starostovi obce Ladice patrí plat, ktorý je vypočítaný nasledovne: 

 



- priemerná mzda za predchádzajúci rok v národnom hospodárstve SR dosiahla výšku 

824,00 EUR x 1,65 násobok (§ 4 ods. 1 do 1000 obyvateľov) = 1.359,60 € = 1.360,00 

EUR, slovom: tisíctristošesťdesiat eur.  

     Pri odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva sa bude postupovať podľa zásad 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ladiciach. 

 

10. Diskusia 

 

 Poslanec obecného zastupiteľstva do rady školy pri MŠ – návrh na delegovanie 

poslanca bol navrhnutý Miloš Hrúzik, ktorý doteraz bol členom rady školy pri MŠ. Zo 

strany súčasných poslancov obecného zastupiteľstva nebola snaha túto funkciu 

preobsadiť iným poslancom 

Hlasovanie:   

- za:   6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.   

                            Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária) 

- proti:  0     

- zdržal sa:  1 (Hrúzik Miloš)  

 

 

 Komisia zriadená podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujme v znení 

neskorších zmien a doplnkov (podanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov starostu obce) – návrh Balážová Helena (člen), Klikač Rudolf 

(člen) a Ing. Farkaš Ladislav (predseda) 

Hlasovanie:   

- za:   7 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,       

                  Klikač Rudolf, Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária) 

- proti:  0     

- zdržal sa:  0  

 

 Zmeny rozpočtu roku 2014 predniesla referentka OcÚ. Celkový rozpočet v celkovej 

sume by mal zostať nezmenený, ale zmena sa týka len premiestnenia z jednej položky 

na druhú. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k predloženej zmene žiadne 

pripomienky ani návrhy (uznesenie č. 34/2014).  

 

Hlasovanie:   

- za:   5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, 

Székelyová Mária) 

- proti:  0     

- zdržal sa:  2 (Baláž Imrich, Ing. Molnár Jozef, PhD.   

 

11. Záver 

 

     Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

V Ladiciach 15. decembra 2014 

 

Ing. Farkaš Juraj 

  starosta obce 



 

 

Zapisovateľka: Mgr. Alžbeta Patayová 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Baláž Imrich    ………………………………………… 

   

  Balážová Helena    ……………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladiciach 

konaného 15. decembra 2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach  

 

A.  b e r i e     n a      v e d o m i e : 

 

1. Určenie zápisovateľa zápisnice – Patayová Alžbeta 

2. Určenie overovateľov zápisnice – Baláž Imrich a Balážová Helena 

3. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 

B.  k o n š t a t u j e   , že: 

 

1. Novozvolený starosta obce Ing. Farkaš Juraj zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. 

Hrúzik Miloš, Kliakč Rudolf, Ing. Molnár Jozef PhD., a Székelyová Mária.  

 

C.   p o v e r u j e   : 

 

1. poslanca Ing. Farkaša Ladislava zvolávaníma  vedením zasadanutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia vedta, ods. 5  

tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

2. poslanca Bc. Hrúzika Miloša vykonávaním činnosti v Rade školy pri MŠ Ladice 

 

 

D.  z r i a ď u j e   : 

 

Komisiu zriadenú podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujme v znení 

neskorších zmien a doplnkov na podanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov starostu obce v zložení: Ing. Farkaš Ladislav – predseda komisie, 

Balážová Helena – členka komisie, Klikač Rudolf – člen komisie 

 

E. u r č u j e   : 

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavením a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Farkaša 

Juraja, vo výške 1.360,00 Eur, slovom: tisíc tristošesťdesiat eur.  

 

 

 

 

 

Ing. Farkaš Juraj 

  starosta obce 


