Obecný úrad v Ladiciach, Ladice 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 16. marca 2016
v zasadacej miestnosti OZ o 18.30 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Baláž Imrich – ospravedlnený, Ing. Molnár Jozef, PhD. - ospravedlnený
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.
Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Záverečný účet Obce Ladice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2016
7. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
8. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v intraviláne a extraviláne obce
9. Rôzne
10. Záver
K predloženému programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani
iné doplňujúce, pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 1/2016).
Hlasovanie:
- za:
4 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 1 (Bc. Hrúzik Miloš)
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Balážová Helena a Ing. Farkaš Ladislav (uznesenie č. 2/2016).
Hlasovanie:
- za:
4 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 1 (Bc. Hrúzik Miloš)
3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Klikač Rudolf a Székelyová Mária (uznesenie č. 3/2016)
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Hlasovanie:
- za:
4 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 1 (Bc. Hrúzik Miloš)
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 16. 12. 2015 vykonala hlavná kontrolórka obce (uznesenie
č. 4/2016).
5. Záverečný účet Obce Ladice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Záverečný účet Obce Ladice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 predniesla referentka
OcÚ. K záverečnému účtu bolo vypracované stanovisko hlavnej kontrolórky obce. Zo strany
poslancov neboli pripomienky k záverečnému účtu (uznesenie č. 5/2016).
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2016
Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženej žiadosti mali pripomienky a to z toho dôvodu,
že v obci sa neprávom šíria klebety a vyvolávajú sa zbytočne napäté situácie medzi hráčmi,
obyvateľmi obce a obcou, pretože fungovanie oddielov a celkový postoj vedenia TJ je na
bode mrazu. Preto ďalšie financovanie TJ sa podmieňuje spoločným jednaním vedenia TJ
a poslancov OZ (uznesenie č. 6/2016).
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
7. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti p. Izabelou Patayovou bola predložená bez geometrického
plánu, preto poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že ak sa doloží geometrický plán,
žiadosť bude opätovne prerokovaná (uznesenie č. 7/2016).
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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8. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v intraviláne a extraviláne obce
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v intraviláne a extraviláne obce rezonuje na pôde obce
už dlhšie obdobie. V posledných mesiacoch obec dala pripraviť projektovú dokumentáciu na
ulicu „Orechová“ a „Za Humnami“ a podala žiadosť na modernizáciu miestnej infraštruktúry
a revitalizáciu verejného priestranstva. Zatiaľ k podaným žiadostiam sme neobdržali žiadne
oznámenia. Čo sa týka extravilánu obce, je v súčasnom období možnosť vysypania ciest,
ktoré sú vo vlastníctve obce, čiže cestu na „Nitrianskej strane“ a „Tekovskej strane“
(uznesenie č. 8/2016).
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
9. Rôzne
 Žiadosť o zámenu pozemkov (Majtán Ladislav a Majtánová Marta, obaja bytom
Ladice 212) – k predloženej žiadosti, geometrickému plánu a návrhu zmluvy poslanci
obecného zastupiteľstva nemali pripomienky (uznesenie č. 9/2016)
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 23. 07. 2015 bol uzatvorený s Balkovou Alžbetou,
bytom Ladice 247 z dôvodu, že geometrický plán musel byť zosúladený so stavom, ktorý bol
zapísaný na Okresnom úrade, odbore katastra v Zlatých Moravciach, pretože predložený
geometrický plán je z roku 2001. K predloženému dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve poslanci
obecného zastupiteľstva nemali pripomienky (uznesenie č. 10/2016).
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Žiadosť Ľudovíta Fazekaša, Ladice 134 o prehodnotenie zápisnice z 3. 7. 2015
Žiadosť predniesol poslanec obecného zastupiteľstva, Bc. Miloš Húrzik. Dôraz v žiadosti bola
kladená na prekážky na „Orechovej ulici“.
Starosta obce poznamenal, že v minulosti obecné zastupiteľstvo už riešilo sporné prekážky
v celej obci a nie v jednom prípade spomínanú „Orechovú ulicu“ (kamene na trávnikoch pred
rodinnými domami, odparkované osobné autá a pod.) tým, že pozbierala vlastnými
zamestnancami tieto prekážky. Niektorí obyvatelia obce boli písomne upovedomení
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o odstránení prekážok. Žiaľ neakceptovanie rozhodnutia obecného zastupiteľstva niektorí
obyvatelia považujú za zveličovanie a naďalej opätovne umiestňujú na verejných
priestranstvách obce kamene, kvetiny a pod., a tým porušujú zákon o cestnej premávke. Preto
sa navrhuje, aby sa takto vybudovaná prekážka považovala za prekážku, ak fyzickej či
právnickej osobe vznikne škoda, ktorú bude znášať ten alebo tí, ktorí tú prekážku vybudovali
a dokonca sa k nej aj priznali (uznesenie č. 11/2016).
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Zmena rozpočtu 2016
Návrh na zmenu rozpočtu predniesol poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Farkaš Ladislav,
tým, že celková suma rozpočtu sa nezmení, len sa vykonajú presuny v rámci položiek.
K predloženým zmenám poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky
(uznesenie č. 12/2016)
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Žiadosť Základná škola – Alapiskola Jelenec
Žiadosť bola prednesená starostom obce. Jedná sa o úhradu výdavkov týkajúcich sa
prednášky „ Putovanie mladého archeológa Kostolianskou kotlinou“. Prednáška je určená pre
deti prvého stupňa, ktoré navštevujú Základnú školu v Jelenci a sú z našej obce. Poslanci
k žiadosti zaujali kladné stanovisko (uznesenie č. 13/2016).
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Žalúzie v MŠ
Poslanec obecného zastupiteľstva Bc. Miloš Hrúzik ako člen rady školy, predniesol
požiadavku na namontovanie žalúzií do predných miestností materskej školy. Podľa
predbežných informácií a spracovanej cenovej ponuky je to 180,00 Eur, slovom:
stoosemdesiat eur. K predloženej požiadavke poslanci nemali pripomienky (uznesenie č.
14/2016).
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
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-

proti:
0
zdržal sa: 0
 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Ladice

Zmena prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Ladice sa týka článku 13 Cenník služieb.
K predloženej zmene poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky ani pozmeňujúce
návrhy (uznesenie č. 15/2016)
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Plat starostu obce
Návrh na prerokovanie platu starostu obce predložila referentka OcÚ (uznesenie č.
16/2016).
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Plat hlavného kontrolóra obce
Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra obce predložila referentka OcÚ (uznesenie č.
17/2016).
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
10. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 16. marca 2016
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Overovatelia:
Balážová Helena

..........................................

Ing. Farkaš Ladislav

..........................................
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Uznesenie č. 1/2016
zo dňa 16. 03. 2016

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia nasledovne:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Záverečný účet Obce Ladice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2016
7. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
8. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v intraviláne a extraviláne obce
9. Rôzne
10. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 2/2016
zo dňa 16. 03. 2016

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Balážová Helena a Ing. Farkaš Ladislav.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 3/2016
zo dňa 16. 03. 2016

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu: Klikač Rudolf a Székelyová Mária.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

9

Uznesenie č. 4/2016
zo dňa 16. 03. 2016

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva 16. decembra 2015.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 5/2016
zo dňa 16. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) záverečný účet obce za rok 2015 s celoročným hospodárením bez výhrad
s nasledovnými vykázanými údajmi:
Kategória
Rozpočtové hospodárenie obce
za rok 2015
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
244 830,30
Bežné výdavky
243 085,17
Bežný rozpočet (P – V) (+ prebytok, - schodok)
+ 1 745,13
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet (P – V) (+ prebytok, - schodok)

96 181,82
124 833,20
- 28 651,38

Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

43 042,25
0,00
+ 43 042,25

Rozpočet
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a výdavkov
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

384 054,37
367 918,37
16 136,00
0,00
16 136,00

Schodok rozpočtu v sume 26 906,25 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný
z finančných operácií.
Zostatok finančných operácií v sume 16 136,00 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2015 bude vo
výške 16 136,00 EUR.
berie na vedomie
b.) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 6/2016
zo dňa 16. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) žiadosť Telovýchovnej jednoty Ladice
b.) presun finančných prostriedkov pre Telovýchovnú jednotu Ladice vo výške 400,00
Eur, slovom: štyristo eur na nevyhnutné výdaje súvisiace so začatím sezóny
a
odporúča
a.) postupovať podľa VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
b.) zvolať vedenie Telovýchovnej jednoty Ladice na ďalšie zasadanie OZ

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 7/2016
zo dňa 16. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

predloženú žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti p. Izabelou Patayovou, Sídl. Lúky 1225/73,
Vráble
a
odporúča
predložiť geometrický plán k žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 8/2016
zo dňa 16. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rekonštrukciu miestnych komunikácií v intraviláne a extraviláne obce
a
berie na

vedomie

informáciu o podaní žiadosti „Modernizácia miestnej infraštruktúry“ a „Revitalizácia
verejného priestranstva“.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 9/2016
zo dňa 16. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámenu pozemkov v katastrálnom území Ladice pre Ladislava Majtána, rod. Majtána, nar.:
23. 06. 1953, Ladice 212 a Martu Majtánovú, rod. Linekovú, nar.: 20. 10. 1950, Ladice 212
a to nasledovne:
a. parc. č. 515/34 „C“ o výmere 24 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá vznikla tým, že
od pôvodnej par. č.: 3052 „E“ sa odčlenil diel 7 o výmere 24 m2
b. parc č.: 515/35 „C“ o výmere 4 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá vznikla tým, že
od pôvodnej parc. č.: 3052 „E“ sa odčlenil diel 8 o výmere 4 m2
c. parc. č.: 515/36 „C“ o výmere 29 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá vznikla tým,
že od pôvodnej parc. č.: 3052 „E“ sa odčlenil diel 9 o výmere 29 m2
d. parc. č.: 515/37 „C“ o výmere 27 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá vznikla tým,
že od pôvodnej parc. č.: 3052 „E“ sa odčlenil diel 10 o výmere 27 m2
e. parc. č.: 515/38 „C“ o výmere 83 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá vznikla tým,
že od pôvodnej parc. č.: 3052 „E“ sa odčlenil diel 11 o výmere 83 m2
za hodnotu 106,26 Eur, slovom: stošesť eur a dvadsaťšesť centov.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 10/2016
zo dňa 16. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 23. 07. 2015, ktorý bol uzatvorený s Balkovou
Alžbetou, rod. Dubayovou, nar.: 13. 03. 1942, bytom Ladice 247.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 11/2016
zo dňa 16. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo
zamieta
žiadosť p. Ľudovíta Fazekaša, bytom Ladice 134 o prehodnotení zápisnice z 3. 7. 2015.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 12/2016
zo dňa 16. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prvú zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
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: 320 600,00 EUR
Kapitálové príjmy: 931 550,00 EUR
Finančné príjm. operácie: 385 000,00 EUR
Príjmy celkom: 1 637 150,00 EUR

Bežné výdavky: 320 600,00 EUR
Kapitálové výdavky: 931 550,00 EUR
Finančné výd. operácie: 15 000,00 EUR
Výdavky celkom: 1 267 150,00 EUR

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 13/2016
zo dňa 16. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) žiadosť Základnej školy – Alapiskola Jelenec
b.) presun finančných prostriedkov pre Základnú školu – Alapiskola Jelenec vo výške
140,00 Eur, slovom: stoštyridsať eur
odporúča
c.) postupovať podľa VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

19

Uznesenie č. 14/2016
zo dňa 16. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zakúpenie žalúzií do priestorov Materskej školy, Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 15/2016
zo dňa 16. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatok č. 2 k prevádzkovému poriadku pohrebiska.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 16/2016
zo dňa 16. 03. 2016

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a preto
na základe § 3 ods. 1 cit. zákona patrí starostovi plat o výške určenej priamo zákonom.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 17/2016
zo dňa 16. 03. 2016

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

plat hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18c zákona o obecnom zriadení č. 36/1990 Zb. v
znení neskorších predpisov a preto patrí hlavnej kontrolórke plat vo výške určenej priamo
zákonom.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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