Obecný úrad v Ladiciach, Ladice 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 12. decembra 2017
v zasadacej miestnosti OZ o 18.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Bc. Hrúzik Miloš – 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. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ladice
6. VZN č. 3/2017 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
7. VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ladice
8. VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladice
9. Žiadosť o opätovné schválenie vysporiadania nehnuteľnosti – Bossányi Ján a Mária
10. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – Kytková Helena
11. Rozpočet obce na rok 2018, 2019 a 2020
12. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
13. Žiadosť – Linková Ľubica
14. Plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2018
15. Komisia na výber nového nájomcu do 8 BJ – žiadosť o vypovedanie nájomnej zmluvy
16. Rôzne
17. Záver
K predloženému programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani
iné doplňujúce, pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 54/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Baláž Imrich a Ing. Molnár Jozef, PhD. (uznesenie č. 55/2017).
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Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Székelyová Mária a Ing. Farkaš Ladislav (uznesenie č. 56/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 22. 11. 2017 vykonala hlavná kontrolórka obce (uznesenie
č. 57/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ladice
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Ladice predložila referentka OcÚ Alžbeta Patayová. Informovala
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, že k dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladice
neboli podané žiadne pripomienky od fyzických a právnických osôb. Dodatok č. 1 k VZN č
1/2016 poslanci obecného zastupiteľstva schválili jednohlasne (uznesenie č. 58/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
6. VZN č. 3/2017 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
VZN č. 3/2017 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa predložila referentka OcÚ
Alžbeta Patayová. Informovala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, že k VZN č.
3/2017 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa neboli podané žiadne pripomienky od
fyzických a právnických osôb. VZN č. 3/2017 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
poslanci obecného zastupiteľstva schválili jednohlasne (uznesenie č. 59/2017).
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Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
7. VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ladice
VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Ladice predložila referentka OcÚ Alžbeta
Patayová. Informovala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, že k VZN č. 4/2017
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce Ladice neboli podané žiadne pripomienky od fyzických
a právnických osôb. VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ladice poslanci
obecného zastupiteľstva schválili jednohlasne (uznesenie č. 60/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
8. VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladice
VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladice predložila referentka OcÚ
Alžbeta Patayová. Informovala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, že k VZN č.
5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladice neboli podané žiadne pripomienky od
fyzických a právnických osôb. VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladice
poslanci obecného zastupiteľstva schválili jednohlasne (uznesenie č. 61/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
9. Žiadosť o opätovné schválenie vysporiadania nehnuteľností – Bossányi Ján a Mária
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že k úplnému uzatvoreniu tejto žiadosti je
potrebné, aby žiadatelia boli pozvaní na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
(uznesenie č. 62/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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10. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – Kytková Helena
Žiadosť o odpredaj parc. č. 6037 v katastrálnom území Ladice bola prerokovaná 13. 09. 2017.
Zo záverov a uznesenia obecného zastupiteľstva Obec Ladice požiadala Okresný úrad
v Zlatých Moravciach, odbor starostlivosti o životné prostredie o stanovisko k výstavbe
rodinných domov na parc. č. 6037 v katastrálnom území Ladice. Stanovisko Okresného úradu
v Zlatých Moravciach, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktoré bolo doručené 30. 11.
2017 je nesúhlasné a z uvedeného dôvodu poslanci obecného zastupiteľstva odporúčajú
spracovať pre žiadateľku záporné stanovisko k žiadosti (uznesenie č. 63/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
11. Rozpočet obce na rok 2018, 2019 a 2020
Rozpočet obce na rok 2018, 2019 a 2020 predložila referentka OcÚ Alžbeta Patayová.
K predloženému rozpočtu neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy zo strany
poslancov obecného zastupiteľstva. K rozpočtu predložila stanovisko aj hlavná kontrolórka
obce (uznesenie č. 64/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
12. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami predložila referentka OcÚ Alžbeta
Patayová. Poslancom obecného zastupiteľstva vysvetlila zmeny, ktoré sú zapracované do
nových zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami (uznesenie č. 65/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
13. Žiadosť – Linková Ľubica
Predložená žiadosť je neúplná a nie je v nej uvedená žiadna konkrétnosť o ktorú žiada
žiadateľka poslancov obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva túto žiadosť
považujú sa formálne nesprávnu a odporučili vyzvať žiadateľku o doplnenie žiadosti
(uznesenie č. 66/2017).
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Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
14. Plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2018
Hlavná kontrolórka obce, Bednárová Silvia predložila poslancom obecného zastupiteľstva
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ladice na rok 2018. K predloženému plánu
kontrolnej činnosti neboli zo strany poslancov obecného zastupiteľstva žiadne doplňujúce ani
pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 67/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
15. Komisia na výber nového nájomcu do 8 BJ – žiadosť o vypovedanie nájomnej
zmluvy
Obec Ladice dňa 29. 11. 2017 obdržala žiadosť o ukončenie nájomného vzťahu k bytu č. 3
v budove 323 k 30. 11. 2017. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že komisiu
k prevzatiu bytu č. 3 v budove 323 budú tvoriť všetci poslanci obecného zastupiteľstva ako aj
budú komisiou, ktorá vyberie podľa evidovaných žiadostí nového nájomcu ak predložia
potrebné doklady k príjmovým a majetkovým pomerom (uznesenie č. 68/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
16. Rôzne
-

Székelyová Mária – vyjadrila názor, že poslanci obecného zastupiteľstva zlyhali, pretože
nedodržali sľub, ktorí dali občanom pod „baňou“, že na Vianoce 2017 budú mať zavedenú
vodu do domácností. Považuje to za úplné zlyhanie celého vedenia obce a vyjadrila názor,
že by sa mali všetci poslanci obecného zastupiteľstva vzdať svojho mandátu.

-

Baláž Imrich – pozemky k rodinným domom za „Humnami“ kedy sa budú rozdeľovať?
Starosta obce informoval všetkých poslancom obecného zastupiteľstva, že obec Ladice
v súčasnej dobe má podanú žiadosť na Okresnom úrade v Nitre, na pozemkovom odbore,
aby vyčíslili hodnotu lesného pozemku, ktorý by mal byť zabratý z dôvodu výstavby.
Zatiaľ vyjadrenie obec neobdržala.

-

Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, že je potrebné
čiastkový vodovod spravujúci „Tekovským radom“ zobrať do správy obce Ladice.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s predloženým návrhom a odporučili pripraviť
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na nasledujúce zasadanie obecného zastupiteľstva všetky podklady vrátane zápisnice zo
schôdze občanov „Tekovského radu“ k prevzatiu do správy obce čiastkový vodovod
„Tekovského radu“ (uznesenie č. 69/2017).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
17. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 12. decembra 2017
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Overovatelia:
Baláž Imrich

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

Ing. Molnár Jozef, PhD.

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

6

Uznesenie č. 54/2017
zo dňa 12. 12. 2017

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadania
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ladice
6. VZN č. 3/2017 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
7. VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ladice
8. VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladice
9. Žiadosť o opätovné schválenie vysporiadania nehnuteľnosti – Bossányi Ján a Mária
10. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – Kytková Helena
11. Rozpočet obce na rok 2018, 2019 a 2020
12. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
13. Žiadosť – Linková Ľubica
14. Plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2018
15. Komisia na výber nového nájomcu do 8 BJ – žiadosť o vypovedanie nájomnej zmluvy
16. Rôzne
17. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 55/2017
zo dňa 12. 12. 2017

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Baláž Imrich a Ing. Molnár Jozef, PhD.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 56/2017
zo dňa 12. 12. 2017

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu: Székelyová Mária a Ing. Farkaš Ladislav.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 57/2017
zo dňa 12. 12. 2017

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva 22. novembra 2017.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 58/2017
zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Ladice.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 59/2017
zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 3/2017 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 60/2017
zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 61/2017
zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 62/2017
zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
pozvať na nasledujúce zasadanie obecného zastupiteľstva Bossányi Jána a Máriu, obaja
bytom Ladice 177,
z dôvodu predloženej žiadosti k vypsoriadaniu nehnuteľností
v katastrálnom území Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 63/2017
zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
a.) b e r i e n a v e d o m i e
nesúhlasné stanovisko Okresného úradu v Zlatých Moravciach, odboru starostlivosti o životné
prostredie k výstavbe rodinný domov na parc. č. 6037 v katastrálnom území Ladice,
b.) z a m i e t a
žiadosť Heleny Kytkovej, bytom Ladice 157 k odpredaju časti parcely č. 6037 v katastrálnom
území Ladice,
c.) o d p o r ú č a
zaslať stanovisko Okresného úradu v Zlatých Moravciach, odboru starostlivosti o životné
prostredie k výstavbe rodinný domov na parc. č. 6037 v katastrálnom území Ladice
žiadateľke Helene Kytkovej, bytom Ladice 157.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 64/2017
zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
a.) s c h v a ľ u j e
rozpočet Obce Ladice na rok 2018,

b.) b e r i e n a

vedomie

rozpočet Obce Ladice na rok 2019 a 2020,

c.) b e r i e n a

vedomie,

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Ladice na rok 2018.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

17

Uznesenie č. 65/2017
zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 66/2017
zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
a.) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť od Ľubici Linkovej,
b.) o d p o r ú č a
vyzvať žiadateľku o doplnenie žiadosti a následne doplnenú žiadosť predložiť na nasledujúcu
schôdzu obecného zastupiteľstva.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 67/2017
zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ladice na rok 2018.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 68/2017
zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
a.) s c h v a ľ u j e
ako členov komisie všetkých poslancov obecného zastupiteľstva k výberu nového nájomcu do
bytu č. 3 v budove 323,
b.) o d p o r ú č a
vyzvať všetkých doteraz známych žiadateľov o byty, aby vydokladovali príjmové
a majetkové pomery do termínu určeného obcou.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 69/2017
zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo
a.) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu týkajúcu sa prevzatia čiastkového vodovodu do správy obce od „Tekovského
radu“,
b.) o d p o r ú č a
pripraviť všetky podklady na nasledujúce zasadanie obecného zastupiteľstva k prevzatiu
čiastkového vodovodu od „Tekovského radu“ do správy Obce Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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