Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 1. februára 2013
v zasadacej miestnosti OZ o 17.00 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.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Programový rozpočet obce Ladice na roky 2013 - 2015
6. Rôzne
7. Záver
K programu zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli žiadne pripomienky ani
iné doplňujúce, pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Ing. Farkaš Ladislav a Hrúzik Miloš.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová a volebná komisia: Klikač Rudolf a Ing. Molnár Jozef

Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 13. 01. 2013 (príloha č. 1) vykonala hlavná kontrolórka
obce.
Ing. Molnár Jozef – či sa môže vyhotoviť kamerový záznam z rokovania obecného
zastupiteľstva
Starosta obce – je to v súlade so zákonom č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám
5. Programový rozpočet obce Ladice na roky 2013 - 2015
Programový rozpočet obce Ladice na roky 2013 – 2015 (príloha č. 2) - referentka OcÚ
podala poslancom obecného zastupiteľstva bližšie informácie k jednotlivým položkám
rozpočtu, ku ktorým požadovali podrobnejšie vysvetlenie.
Ing. Molnár Jozef – položka 212 002 – z prenajatých pozemkov a položka 212 003 –
z prenajatých budov – aké nájomné zmluvy sa do tohto počítajú?
Referentka OcÚ – Nájomná zmluva uzatvorená na pozemky sa týka Ing. Slavomíra Eliaša –
VELES, Poľovnícke združenie Tri Duby a Poľovníckej spoločnosti Choceň a nájomná
zmluva uzatvorená na budovy sa týka Janky Ballangóovej, Evy Pintérovej a ostatného
prenájmu obecného úradu, kultúrneho domu počas kalendáreneho roka.
Ing. Molnár Jozef – nájomná zmluva s Poľovníckou spoločnosťou Choceň bola zrušená
Starosta obce – platnosť nájomnej zmluvy s Poľovníckou spoločnosťou Choceň musí potvrdiť
alebo vyvrátiť prokuratúra alebo súd
Ing. Molnár Jozef navrhol presun z dvoch položiek a to: Program 8: Spoločenské a kultúrne
aktivity – 08.2.0.9 – 637 002 Konkurzy a súťaže znížiť 3.320,00 Eur na 2.320,00 Eur
a Program 1: Manažment obce – 01. 1. 1. 6 – 637027 Odmeny zam. mimo PP znížiť z 12.
600,00 Eur na 11. 600,00 Eur a presunúť na položku pre neziskovú organizáciu Tri Duby
(žiadosť podaná 13. 01. 2013).
Hlavná kontrolórka – 2.000,00 Eur pre Poľovnícke združenie Tri Duby je v rozpore so
zákonom a so Všeobecne záväzným nariadením obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Táto dotácia nie je všeobecne prospešnou službou ani verejnoprospešným účelom pre obec.
Ing. Molnár Jozef – vyžiada stanovisko prokurátora podľa zákona č. 211/2000 z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám k tomu, čo predniesla kontrolórka.

Hlavná kontrolórka – predniesla stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce Ladice na
rok 2013 a viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2015 (príloha č. 3)
Referentka OcÚ – informovala poslancov obecného
rozpočtového provizória počas 31 kalendárnych dní r. 2013.

zastupiteľstva

o hospodárení

Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
6. Rôzne
-

Zámena pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov pre Evu Vargovú, nar.: 27. 10. 1943, Ladice 324 a to:

Eva Vargová, bytom Ladice 324 je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v kat. území Ladice
a to: parc. č.: 331 KN „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 363 m2, parc. č.: 332/3 KN
„C“ záhrady o výmere 1060 m2, parc. č.: 332/4 KN „C“ záhrady o výmere 93 m2 a stavby:
dom so súpisným číslom 222 postavený na parc. č.: 331 KN „C“. Tieto nehnuteľnosti sú
zapísané na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Zlaté Moravce na LV č. 100
v podiele 1/1.
Obec Ladice je výlučným vlastníkom nehnuteľností v kat. území Ladice a to: parc. č.: 513/3
KN „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 15691 m2, parc. č.: 519/1 KN „C“ ostatné
plochy o výmere 2905 m2, parc. č.: 3052 KN „E“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 9998
m2, parc. č.: 3054/1 KN „E“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 5773 m2. Tieto
nehnuteľnosti sú zapísané na Správe katastra Zlaté Moravce na LV č. 624 v podiele 1/1
Na základe geometrického plánu č. 7/2012 (príloha č. 4) sa bude zamieňať diel 1 o výmere 36
m2 z parc. č.: 3052, diel 4 o výmere 66 m2 z parc. č.: 519/1, diel 5 o výmere 23 m2 z parc. č.:
519/1, diel 11 o výmere 7 m2 z parc. č.: 513/3, diel 12 o výmere 2 m2 z parc. č.: 513/3, diel 13
o výmere 69 m2 z parc. č.: 3054/1 vo vlastníctve Obce Ladice za novovytvorenú parc. č.:
332/9 (diel 3 o výmere 24 m2 z parc. č.: 332/3), diel 6 o výmere 64 m2 z parc. č: 332/4 a diel
8 o výmere 2 m2 z parc. č.: 331 vo vlastníctve Evy Vargovej, bytom Ladice 324 nasledovne:
-

-

-

diel 1 o výmere 36 m2 z parc. č.: 3052, diel 4 o výmere 66 m2 z parc. č.: 519/1 a diel 12
o výmere 2 m2 z parc. č.: 513/3, ktoré doteraz vlastnila Obec Ladice v podiele 1/1
vzhľadom k celku, nadobúda Eva Vargová, Ladice 324 do svojho výlučného vlastníctva
v podiele 1/1 vzhľadom k celku, pričom tieto diely sa následne zlučujú s dielom 2
o výmere 1036 m2 z parc. č.: 332/3 a vytvárajú parc. č.: 332/3 záhrady o výmere 1140 m2
diel 5 o výmere 23 m2 z parc. č: 519/1, diel 11 o výmere 7 m2 z parc. č.: 513/3 a diel 13 o
výmere 69 m2 z parc. č.: 3054/1, ktoré doteraz vlastnila Obec Ladice v podiele 1/1
vzhľadom k celku, nadobúda Eva Vargová, Ladice 324 do svojho výlučného vlastníctva
a to v podiele 1/1 k celku, pričom tieto diely sa následne zlučujú s dielom 7 o výmere 29
m2 z parc. č.: 332/4 a dielom 9 o výmere 271 m2 z parc. č.: 331 a vytvárajú parc. č.: 331/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2
diel 6 o výmere 64 m2 z parc. č.: 332/4 a diel 8 o výmere 2 m2 z parc. č.: 331, ktoré
doteraz vlastnila Eva Vargová, Ladice 324 v podiele 1/1 vzhľadom k celku, nadobúda

-

Obec Ladice do svojho výlučného vlastníctva a to v podiele 1/1 vzhľadom k celku, pričom
zlúčením týchto dielov vznikla parc. č.: 332/4 záhrady o výmere 66 m2
novovytvorenú parc. č.: 332/9 záhrady o výmere 24 m2, ktorá vznikla z dielu 3 z parc. č.:
332/3, ktorý vlastnila Eva Vargová, Ladice 324 v podiele 1/1 vzhľadom k celku,
nadobúda Obec Ladice do svojho výlučného vlastníctva a to v podiele 1/1 vzhľadom
k celku.

K zámene dôjde bez vzájomného finančného vyrovnania, keďže hodnota predmetov zámeny
je cenovo porovnateľná a z hľadiska budúceho využívania obojstranne výhodná. Dôvodom
hodného osobitného zreteľa je, že užívanie nehnuteľností je od 50. rokov minulého storočia
rovnaká.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
-

Odvolanie sa proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva v Ladiciach zo dňa 13. 1. 2013 č.
7/2013 bod b.) (príloha č. 5) a Výpoveď nájomnej zmluvy – upovedomenie (príloha č. 6)

Klikač Rudolf – nebol uvedený dôvod výpovede v uznesení, mal byť uvedený dôvod a to, že
výpoveď sa dáva z nedostatku finančných prostriedkov obce
Szegény Vladimír – o nájmoch sa hovorilo na zasadaní obecného zastupiteľstva ešte v lete
roku 2012, prečo sa to neriešilo vtedy
Baláž Imrich – uznesenie keď sa zruší, treba sa poradiť s právnikom ako vypovedať nájomné
zmluvy
Brat Tibor – menovaným treba navrhnúť zvýšenie nájomného dodatkami k zmluve
Klikač Rudolf – treba zrušiť uznesenie
Hlasovanie:
- za:
3 (Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf)
- proti:
3 (Baláž Imrich, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- zdržal sa: 1 (Brat Tibor)
Hlavná kontrolórka obce má podľa § 18f zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov poradný hlas, ktorá sa taktiež priklonila za zrušenie uznesenia č.
7/2013. Uznesenie č. 7/2013 teda zostáva v platnosti v plnom rozsahu.
-

Žiadosť Telovýchovnej jednoty (príloha č. 7) – žiadosť bola zapracovaná do
programového rozpočtu obce na roky 2013 – 2015. Poslanci obecného zastupiteľstva
súhlasili s poskytnutím dotácie z rozpočtu obce vo výške 1.000,00 Eur, slovom: tisíc eur.
Pri prevode finančných prostriedkov postupovať podľa VZN č. 10/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce.

Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
-

Správa nezávislého audítora (príloha č. 8) – k správe nemal žiadny poslanec obecného
zastupiteľstva pripomienky.

-

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ladice č. 2/2003 o niektorých podmienkach držania
psov – protest prokurátora (príloha č. 9)

Starosta obce – kým sa vypracuje nové všeobecne záväzné nariadenie obcenavrhol dovtedy
ponechať napadnuté VZN a to do 22. 04. 2013. V mesiaci apríl 2013 bude zasadanie
obecného zastupiteľstva kedy sa predloží nové VZN. S týmto návrhom poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
-

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ladice č. 5/2009 o verejnom poriadku a všeobecnej
čistote – protest prokurátora (príloha č. 10)

Starosta obce – kým sa vypracuje nové všeobecne záväzné nariadenie obce navrhol dovtedy
ponechať napadnuté VZN a to do 22. 04. 2013. V mesiaci apríl 2013 bude zasadanie
obecného zastupiteľstva kedy sa predloží nové VZN. S týmto návrhom poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
-

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ladice o určení odvolacieho orgánu voči
rozhodnutiam vydaných riaditeľkou Materskej školy v Ladiciach – protest prokurátora
(príloha č. 11)

Starosta obce – kým sa vypracuje nové všeobecne záväzné nariadenie obce navrhol dovtedy
ponechať napadnuté VZN a to do 22. 04. 2013. V mesiaci apríl 2013 bude zasadanie
obecného zastupiteľstva kedy sa predloží nové VZN. S týmto návrhom poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)

-

proti:
0
zdržal sa: 0

-

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ladice č. 4/2009 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach – protest prokurátora (príloha č. 12)

Starosta obce – kým sa vypracuje nové všeobecne záväzné nariadenie obce navrhol dovtedy
ponechať napadnuté VZN a to do 22. 04. 2013. V mesiaci apríl 2013 bude zasadanie
obecného zastupiteľstva kedy sa predloží nové VZN. S týmto návrhom poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
-

Všeobecne záväzné nariadenia obce Ladice č. 3/2008 o ochrane ovzdušia pred
znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania – upozornenie prokurátora (príloha č. 13)

Starosta obce – kým sa vypracuje nové všeobecne záväzné nariadenie obce navrhol dovtedy
ponechať napadnuté VZN a to do 22. 04. 2013. V mesiaci apríl 2013 bude zasadanie
obecného zastupiteľstva kedy sa predloží nové VZN. S týmto návrhom poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
7. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.
V Ladiciach 1. februára 2013
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Farkaš Ladislav

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

Hrúzik Miloš

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

Príloha č.: 14
Uznesenie č. 8/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Programový rozpočet obce Ladice na roky 2013 - 2015
6. Rôzne
7. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 15
Uznesenie č. 9/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Ing. Farkaš Ladislav a Hrúzik Miloš.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 16
Uznesenie č. 10/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Klikač Rudolf a Ing. Molnár Jozef.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 17
Uznesenie č. 11/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení zo
zasadania obecného zastupiteľstva 13. januára 2013.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 18
Uznesenie č. 12/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
a.) s c h v a ľ u je
Programový rozpočet obce Ladice na rok 2013.
b.) b e r i e n a v e d o m i e
Programový rozpočet obce Ladice na roky 2014 – 2015.
c.) b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Ladice na rok
2013 a viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2015.
d.) b e r i e n a v e d o m i e
Vyhodnotenie 31. dňového (1. 1. 2013 – 31. 1. 2013) rozpočtového provizória obce Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 19
Uznesenie č. 13/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámenu pozemkov bezodplatne podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov pre Evu Vargovú, nar.: 27. 10. 1943, Ladice 324 a to:
Na základe geometrického plánu č. 7/2012 (príloha č. 4) sa bude zamieňať diel 1 o výmere 36
m2 z parc. č.: 3052, diel 4 o výmere 66 m2 z parc. č.: 519/1, diel 5 o výmere 23 m2 z parc. č.:
519/1, diel 11 o výmere 7 m2 z parc. č.: 513/3, diel 12 o výmere 2 m2 z parc. č.: 513/3, diel 13
o výmere 69 m2 z parc. č.: 3054/1 vo vlastníctve Obce Ladice za novovytvorenú parc. č.:
332/9 (diel 3 o výmere 24 m2 z parc. č.: 332/3), diel 6 o výmere 64 m2 z parc. č: 332/4 a diel
8 o výmere 2 m2 z parc. č.: 331 vo vlastníctve Evy Vargovej, bytom Ladice 324 nasledovne:
-

-

-

-

diel 1 o výmere 36 m2 z parc. č.: 3052, diel 4 o výmere 66 m2 z parc. č.: 519/1 a diel 12
o výmere 2 m2 z parc. č.: 513/3, ktoré doteraz vlastnila Obec Ladice v podiele 1/1
vzhľadom k celku, nadobúda Eva Vargová, Ladice 324 do svojho výlučného vlastníctva
v podiele 1/1 vzhľadom k celku, pričom tieto diely sa následne zlučujú s dielom 2
o výmere 1036 m2 z parc. č.: 332/3 a vytvárajú parc. č.: 332/3 záhrady o výmere 1140 m2
diel 5 o výmere 23 m2 z parc. č: 519/1, diel 11 o výmere 7 m2 z parc. č.: 513/3 a diel 13o
výmere 69 m2 z parc. č.: 3054/1, ktoré doteraz vlastnila Obec Ladice v podiele 1/1
vzhľadom k celku, nadobúda Eva Vargová, Ladice 324 do svojho výlučného vlastníctva
a to v podiele 1/1 k celku, pričom tieto diely sa následne zlučujú s dielom 7 o výmere 29
m2 z parc. č.: 332/4 a dielom 9 o výmere 271 m2 z parc. č.: 331 a vytvárajú parc. č.: 331/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2
diel 6 o výmere 64 m2 z parc. č.: 332/4 a diel 8 o výmere 2 m2 z parc. č.: 331, ktoré
doteraz vlastnila Obec Ladice v podiele 1/1 vzhľadom k celku, nadobúda Eva Vargová,
Ladice 324 do svojho výlučného vlastníctva a to v podiele 1/1 vzhľadom k celku, pričom
zlúčením týchto dielov vznikla parc. č.: 332/4 záhrady o výmere 66 m2
novovytvorenú parc. č.: 332/9 záhrady o výmere 24 m2, ktorá vznikla z dielu 3 z parc. č.:
332/3, ktorý vlastnila Obec Ladice v podiele 1/1 vzhľadom k celku, nadobúda Eva
Vargová, Ladice 324 do svojho výlučného vlastníctva a to v podiele 1/1 vzhľadom
k celku.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 20
Uznesenie č. 14/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) žiadosť TJ Družstevník Ladice
b.) presun finančných prostriedkov pre TJ Družstevník Ladice vo výške 1.000,00 Eur,
slovom: jedentisíc eur
a
o d po o r ú č a
a.) postupovať podľa VZN č. 10/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 21
Uznesenie č. 15/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora za rok 2011.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 22
Uznesenie č. 16/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ladice č. 2/2003 o niektorých podmienkach držania
psov k 22. 04. 2013.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 23
Uznesenie č. 17/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ladice č. 5/2009 o verejnom poriadku a všeobecnej
čistote k 22. 04. 2013.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 24
Uznesenie č. 18/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ladice o určení odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam
vydaných riaditeľkou Materskej školy v Ladiciach k 22. 04. 2013.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 25
Uznesenie č. 19/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ladice č. 4/2009 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach k 22. 04. 2013.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 26
Uznesenie č. 20/2013
zo dňa 1. 2. 2013

Obecné zastupiteľstvo
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ladice č. 3/2008 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúci
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania a Všeobecne
záväzné nariadenie obce Ladice o pohrebníctve k 22. 04. 2013.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

