Obecný úrad v Ladiciach, Ladice 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 24. augusta 2016
v zasadacej miestnosti OZ o 19.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 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. Odpredaj parc. č.: 647/2 v kat. území Ladice
6. Odpredaj parc. č.: 2672/10, 2672/11 v kat. území Ladice
7. Odpredaj parc. č.: 302 v kat. území Ladice
8. Schválenie zámeru odpredaja parc. č. 2666/104 v kat. území Ladice
9. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
10. Prenájom „Nájomných bytov Ladice – nadstavba ZŠ“, parc. č. 945/2 v kat. území
Ladice so súpisným číslom 323 na úrovni 3 nadzemného podlažia – 8 BJ
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv,
prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím
verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
12. Poskytnutie finančných prostriedkov pre TJ Ladice
13. Konsolidovaná výročná správa obce Ladice za rok 2015
14. Zmena rozpočtu 2016
15. Rôzne
16. Záver
K predloženému programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani
iné doplňujúce, pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 32/2016).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Székelyová Mária a Baláž Imrich (uznesenie č. 33/2016).
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Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Balážová Helena a Klikač Rudolf (uznesenie č. 34/2016)
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 16. 6. 2016 vykonala hlavná kontrolórka obce (uznesenie č.
35/2016).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
5. Odpredaj parc. č.: 647/2 v kat. území Ladice
Zámer odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený na úradnej tabuli obce od:
21. 06. 2016 do: 06. 07. 2016, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 23/2016 zo
dňa 16. 06. 2016. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na cene 5 Eur za m2, t. j. za
4 385,00 Eur (uznesenie č. 36/2016).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
6. Odpredaj parc. č. 2672/10, 2672/11 v kat. území Ladice
Odpredaj parc. č. 2672/10 a parc. č. 2672/11 v kat. území Ladice bol schválený obecným
zastupiteľstvom 16. 12. 2015, uznesením č. 77/2015. Okresný úrad v Zlatých Moravciach,
odbor katastrálny prerušil konanie z dôvodu zistených nedostatkov. Po vyjasnení si
niektorých skutočností poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že sa zmení pôvodné
uznesenie č. 77/2015 zo dňa 16. 12. 2016 (uznesenie č. 37/2016).
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Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
7. Odpredaj parc. č. 302 v kat. území Ladice
Odpredaj parc. č. 302 v kat. území Ladice bol schválený obecným zastupiteľstvom 16. 10.
2015, uznesením č. 70/2015. Okresný úrad v Zlatých Moravciach, odbor katastrálny prerušil
konanie z dôvodu zistených nedostatkov. Po vyjasnení si niektorých skutočností poslanci
obecného zastupiteľstva sa zhodli, že sa zmení pôvodné uznesenie č. 70/2015 zo dňa 16. 10.
2015 (uznesenie č. 38/2016).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
8. Schválenie zámeru odpredaja parc. č: 2666/104 v kat. území Ladice
O odkúpenie nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v kat. území Ladice prejavila Izabela Patayová,
ktorá k žiadosti, ktorá bola prerokovaná obecným zastupiteľstvom dňa 16. 03. 2016 doložila
geometrický plán. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že je to majetok, ktorý je
dlhodobo užívaný rodinou a pre obec je nepotrebný (uznesenie č. 39/2016).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
9. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Žiadosť o zriadenie vecného bremena predložila spolu so znaleckým posudkom
Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava. Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti v kat.
území Ladice KN „E“ parc. č.: 3048 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 491 m2, KN „E“
parc. č.: 3049 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 699 m2, KN „E“ parc. č.: 3050
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 057 m2, KN „C“ parc. č.: 2696/1 ostatné plochy
o výmere 332 m2, KN „C“ parc. č.: 4179/1 trvalé trávne porasty o výmere 3 078 m2, KN „C“
parc. č.: 2672/1 ostatné plochy o výmere 3 500 m2, KN „C“ parc. č.: 2668/1 ostatné plochy
o výmere 4 111 m2, KN „C“ parc. č.: 6348 trvalé trávne porasty o výmere 93 365 m2 a KN
„C“ parc. č.: 6021 ostatné plochy o výmere 1 592 m2. K zriadeniu vecného bremena na
predmetných parcelách poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne námietky (uznesenie
č. 40/2016).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
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-

proti:
0
zdržal sa: 0

10. Prenájom „Nájomných bytov Ladice – nadstavba ZŠ“, parc. č. 945/2 v kat. území
Ladice so súpisným číslom 323 na úrovni 3 nadzemného podlažia – 8 BJ
Nájomné byty Ladice – nadstavba ZŠ sú od 8. augusta 2016 vlastníctvom obce, skonštatoval
starosta obce. Všetci nájomníci, ktorých vybrala spoločnosť MARKO GAS a. s. Bratislava,
teraz sú nájomníkmi obce. Je potrebné, aby obec uzatvorila nájomné zmluvy s týmito
nájomníkmi, podľa toho, ako budú spĺňať kritériá príjmov podľa VZN č. 1/2015
o prenajímaní obecných bytov obstaraných pomocou verejných zdrojov. Po rekapitulácií
súčasných nájomníkov obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom jednotlivých bytov
(uznesenie č. 41/2016).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv,
prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím
verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
K predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 poslanci obecného
zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 42/2016).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
12. Poskytnutie finančných prostriedkov pre TJ Ladice
Finančné prostriedky pre Telovýchovnú jednotu Ladice boli poskytnuté v sume 400, 00 Eur,
slovom: štyristo eur na základe uznesenia č.: 6/2016 zo dňa 16. 03. 2016 a boli podmienené
spoločným jednaním vedenia TJ a poslancov OZ, ktoré sa uskutočnilo 1. mája 2016, kde boli
podané potrebné informácie týkajúce sa poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Žiadosť od
Telovýchovnej jednoty bola na sumu 2 000,00 Eur. K poskytnutiu rozdielu finančných
prostriedkov v sume 1 600,00 Eur poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne
pripomienky (uznesenie č. 43/2016).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0

4

13. Konsolidovaná výročná správa obce Ladice za rok 2015
Konsolidovanú výročnú správu obce Ladice za rok 2015 predložila referentka OcÚ Alžbeta
Patayová. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli žiadne pripomienky ani dotazy
(uznesenie č. 44/2016).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
14. Zmena rozpočtu 2016
Návrh na zmenu rozpočtu predniesla referentka OcÚ Alžbeta Patayová. K predloženým
zmenám poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky (uznesenie č. 45/2016).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
15. Rôzne
 Obecné slávnosti by boli organizované v spolupráci s katedrou archeológiu UKF
v Nitre a sú naplánované na 1. október 2016. Nadväzovali by už na vydanú publikáciu
o obci „Ladice v premenách času“. Predbežný rozpočet je 1000,00 Eur. Na túto tému
poslanci obecného zastupiteľstva vrelo diskutovali, nakoniec sa zhodli, že v rozpočte
sú finančné prostriedky schválené a po ukončení slávností sa spraví podrobná
rekapitulácia výdavkov (uznesenie č. 46/2016).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Socha Ježiša Krista – táto socha Ježiša Krista je vyrobená z čierneho topoľa, ktorý
pre zlý zdravotný stav musel byť vyrúbaný na námestí. Socha by mala byť
umiestnená na podstavci, kde sa nachádzal topoľ čierny. Jeho hodnota je predbežne
500 Eur, zatiaľ nie je zakonzervovaná. Vysvätenie sa plánuje počas obecných
slávností 1. 10.
 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o prenajímaní obecných bytov obstaraných
pomocou verejných zdrojov – zmena vo VZN č. 1/2015 sa týka § 2 ods. 3 písm. a.).
K navrhnutej zmene neboli zo strany poslancov obecného zastupiteľstva žiadne
pripomienky (uznesenie č. 47/2016).
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Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
16. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 24. augusta 2016

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Overovatelia:
Székelyová Mária

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

Baláž Imrich

..........................................
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Uznesenie č. 32/2016
zo dňa 24. 08. 2016

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia nasledovne:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Odpredaj parc. č.: 647/2 v kat. území Ladice
6. Odpredaj parc. č.: 2672/10, 2672/11 v kat. území Ladice
7. Odpredaj parc. č.: 302 v kat. území Ladice
8. Schválenie zámeru odpredaja parc. č. 2666/104 v kat. území Ladice
9. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
10. Prenájom „Nájomných bytov Ladice – nadstavba ZŠ“, parc. č. 945/2 v kat. území
Ladice so súpisným číslom 323 na úrovni 3 nadzemného podlažia – 8 BJ
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv,
prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím
verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
12. Poskytnutie finančných prostriedkov pre TJ Ladice
13. Konsolidovaná výročná správa obce Ladice za rok 2015
14. Zmena rozpočtu 2016
15. Rôzne
16. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 33/2016
zo dňa 24. 08. 2016

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Székelyová Mária a Baláž Imrich.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 34/2016
zo dňa 24. 08. 2016

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu: Balážová Helena a Klikač Rudolf.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 35/2016
zo dňa 24. 08. 2016

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva 16. júna 2016.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 36/2016
zo dňa 24. 08. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc. č.: KN „C“ 647/2, záhrada
o výmere 877 m2 v kat. území Ladice pre Máriu Drienovskú, rod. Polušínovú, nar.: 30. 03.
1944, bytom Lipová 131, 951 76 Tesárske Mlyňany za hodnotu 4 385,00 Eur, slovom:
štyritisíc tristoosemdesiatpäť eur.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 37/2016
zo dňa 24. 08. 2016

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) zmenu pôvodného uznesenia č. 77/2015 Obecného zastupiteľstva v Ladiciach zo dňa 16.
12. 2015 nasledovne:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc. č. 2672/10 KN „C“
zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 a parc. č. 2672/11 KN „C“ zastavané plochy
a nádvoria o výmere 9 m2, ktoré sa odčlenili od parc. č. 2672/1 KN „C“ ostatná plocha
o výmere 3 521 m2 v katastrálnom území Ladice v zmysle geometrického plánu č. 635/2015
zo dňa 9. 11. 2015 pre Západoslovenskú distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518, DIČ: 2022189048, IČ DPH: SK2022189048 za 525,00 Eur, slovom:
päťstodvadsaťpäť eur. Odôvodnenie osobitného zreteľa: vybudovaná transformačná stanica,
na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.
b.) dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 15/688/L13.1003.13.0002/KZ_P_ST.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 38/2016
zo dňa 24. 08. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) zmenu pôvodného uznesenia č. 70/2015 Obecného zastupiteľstva v Ladiciach zo dňa
16. 10. 2015 nasledovne:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc. č. 302 KN „C“ záhrada
o výmere 139 m2 v katastrálnom území Ladice, ktorá sa odčlenila od parc. č. 3054/1 KN „E“
(diel 2) zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2, parc. č. 519/4 (diel 3) ostatné plochy
o výmere 53 m2 a parc. č. 3050 (diel 4) zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2
v katastrálnom území Ladice v zmysle geometrického plánu č. 70/2015 zo dňa 11. 08. 2015
pre Veroniku Fernerovú, rod. Balážovú, nar.: 28. 02. 1955, bytom Bizetova 460/6, 949 11
Nitra za 89,76 Eur, slovom: osemdesiatdeväť eur a sedemdesiatšesť centov. Odôvodnenie
osobitného zreteľa: Majetkoprávne usporiadanie pozemku, ktorá je ohradená od 70-tych
rokoch minulého storočia.
b.) dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 18. 2. 2016, ktorý bol uzatvorený s Fernerovou
Veronikou, rod. Balážovou, nar.: 28. 02. 1955, bytom Bizetova 460/6, 949 11 Nitra.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 39/2016
zo dňa 24. 08. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer odpredaja parc. č. 2666/104 KN „C“, kultúra ostatná plocha v katastrálnom území
Ladice podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 40/2016
zo dňa 24. 08. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti:
KN „E“ parc. č.: 3048 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 491 m2, kat. územie Ladice
KN „E“ parc. č.: 3049 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 699 m2, kat. územie Ladice
KN „E“ parc. č.: 3050 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 057 m2, kat. územie Ladice
KN „C“ parc. č.: 2696/1 ostatné plochy o výmere 332 m2, kat. územie Ladice
KN „C“ parc. č.: 4179/1 trvalé trávne porasty o výmere 3 078 m2, kat. územie Ladice
KN „C“ parc. č.: 2672/1 ostatné plochy o výmere 3 500 m2, kat. územie Ladice
KN „C“ parc. č.: 2668/1 ostatné plochy o výmere 4 111 m2, kat. územie Ladice
KN „C“ parc. č.: 6348 trvalé trávne porasty o výmere 93 365 m2, kat. územie Ladice
KN „C“ parc. č.: 6021 ostatné plochy o výmere 1 592 m2, kat. územie Ladice
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava, IČO: 363615
18 odplatne vo výške 2 790,00 Eur, slovom: dvetisíc sedemstodeväťdesiat eur.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 41/2016
zo dňa 24. 08. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom nehnuteľného majetku obce Ladice z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb
a to:
1.
 3 izbový byt č. 1 v celosti, ktorý sa nachádza na 3. podlaží v polyfunkčnej budove so
súpisným číslom 323, parc. č.: 945/2 v katastrálnom území Ladice o celkovej výmere
55,10 m2
 spoločné časti a spoločné zariadenia polyfunkčnej budovy na parc. č. 945/2
v katastrálnom území Ladice so súpisným číslom 323
pre Romana H o r v á t h a , rod. Horvátha, nar.: 02. 07. 1975, bytom Ladice 323/1 za
mesačné nájomné 137,75 Eur, slovom: stotridsaťsedem eur a sedemdesiatpäť centov.
2.
 3 izbový byt č. 2 v celosti, ktorý sa nachádza na 3. podlaží v polyfunkčnej budove so
súpisným číslom 323, parc. č.: 945/2 v katastrálnom území Ladice o celkovej výmere
54,16 m2
 spoločné časti a spoločné zariadenia polyfunkčnej budovy na parc. č. 945/2
v katastrálnom území Ladice so súpisným číslom 323
pre Martinu K l u k o v ú , rod. Tóthovú, nar.: 06. 07. 1975, bytom Ladice 343 za mesačné
nájomné 135,40 Eur, slovom: stotridsaťpäť eur a štyridsať centov.
3.
 c.) 3 izbový byt č. 3 v celosti, ktorý sa nachádza na 3. podlaží v polyfunkčnej budove
so súpisným číslom 323, parc. č.: 945/2 v katastrálnom území Ladice o celkovej
výmere 55,26 m2
 spoločné časti a spoločné zariadenia polyfunkčnej budovy na parc. č. 945/2
v katastrálnom území Ladice so súpisným číslom 323
pre Romana S l o v á k a , rod. Slováka, nar.: 10. 10. 1992, bytom Ladice 323/3 za
mesačné nájomné 138,15 Eur, lovom: stotridsaťosem eur a pätnásť centov.
4.
 2 izbový byt č. 4 v celosti, ktorý sa nachádza na 3. podlaží v polyfunkčnej budove so
súpisným číslom 323, parc. č.: 945/2 v katastrálnom území Ladice o celkovej výmere
52,64 m2
 spoločné časti a spoločné zariadenia polyfunkčnej budovy na parc. č. 945/2
v katastrálnom území Ladice so súpisným číslom 323
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pre Borisa F a r k a š a , rod. Farkaša, nar.: 04. 02. 1986, bytom Ladice 121 za mesačné
nájomné 131,60 Eur, slovom: stotridsaťjeden eur a šesťdesiat centov.
5.
 2 izbový byt č. 5 v celosti, ktorý sa nachádza na 3. podlaží v polyfunkčnej budove so
súpisným číslom 323, parc. č.: 945/2 v katastrálnom území Ladice o celkovej výmere
42,12 m2
 spoločné časti a spoločné zariadenia polyfunkčnej budovy na parc. č. 945/2
v katastrálnom území Ladice so súpisným číslom 323
pre Janu B a č o v ú , nar.: Farkašovú, nar.: 05. 12. 1982, bytom Ladice 159 za mesačné
nájomné 105,30 Eur, slovom: stopäť eur a tridsať centov.
6.
 2 izbový byt č. 6 v celosti, ktorý sa nachádza na 3. podlaží v polyfunkčnej budove so
súpisným číslom 323, parc. č.: 945/2 v katastrálnom území Ladice o celkovej výmere
42,12 m2
 spoločné časti a spoločné zariadenia polyfunkčnej budovy na parc. č. 945/2
v katastrálnom území Ladice so súpisným číslom 323
pre Dominiku P ú č a ť o v ú , rod. Szabovú, nar.: 11. 08. 1993, bytom Ladice 323/6 za
mesačné nájomné 105,30 Eur, slovom: stopäť eur a tridsať centov.
7.
 2 izbový byt č. 7 v celosti, ktorý sa nachádza na 3. podlaží v polyfunkčnej budove so
súpisným číslom 323, parc. č.: 945/2 v katastrálnom území Ladice o celkovej výmere
42,37 m2
 spoločné časti a spoločné zariadenia polyfunkčnej budovy na parc. č. 945/2
v katastrálnom území Ladice so súpisným číslom 323
pre Ľubomíra T ó t h a , rod. Tótha, nar.: 03. 01. 1964, bytom Ladice 314 za mesačné
nájomné 105,93 Eur, slovom: stopäť eur a deväťdesiattri centov.
8.
 2 izbový byt č. 8 v celosti, ktorý sa nachádza na 3. podlaží v polyfunkčnej budove so
súpisným číslom 323, parc. č.: 945/2 v katastrálnom území Ladice o celkovej výmere
42,83 m2
 spoločné časti a spoločné zariadenia polyfunkčnej budovy na parc. č. 945/2
v katastrálnom území Ladice so súpisným číslom 323
pre Richarda B u d a y a , rod. Budaya, nar.: 16. 06. 1989, bytom Ladice 238 za mesačné
nájomné 107,08 Eur, slovom: stosedem eur a osem centov.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: byty sa prevádzajú zo súkromného vlastníctva do
vlastníctva obce.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

17

Uznesenie č. 42/2016
zo dňa 24. 08. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv,
prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 43/2016
zo dňa 24. 08. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) žiadosť Telovýchovnej jednoty Ladice
b.) presun finančných prostriedkov pre Telovýchovnú jednotu Ladice vo výške 1 600,00
Eur, slovom: jedentisícšesťsto eur
a
odporúča
a.) postupovať podľa VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 44/2016
zo dňa 24. 08. 2016
Obecné zastupiteľstvo
berie

na

vedomie

Konsolidovanú výročnú správu Obce Ladice za rok 2015.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 45/2016
zo dňa 24. 08. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
tretiu 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: 302 650,00 EUR
Finančné príjm. operácie: 250 000,00 EUR
Príjmy celkom: 873 250,00 EUR

Bežné výdavky: 320 600,00 EUR
Kapitálové výdavky: 373 610,00 EUR
Finančné výd. operácie: 5 000,00 EUR
Výdavky celkom: 699 210,00 EUR

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 46/2016
zo dňa 24. 08. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
usporiadať obecné slávnosti dňa 1. októbra 2016.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 47/2016
zo dňa 24. 08. 2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o prenajímaní obecných bytov
obstaraných pomocou verejných zdrojov.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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