Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 6. novembra 2013
v zasadacej miestnosti OZ o 18.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Brat Tibor – ospravedlnený, Tasáry Emil – ospravedlnený, Bednárová Silvia ospravedlnená
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 a volebnej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie nájomných bytov – 8 bytových
jednotiek a Nájomná zmluva na pozemok
6. Zmena systému vykurovania v budove ZŠ/MŠ
7. Rôzne
8. Záver
K zmene programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani iné
doplňujúce, pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 65/2013)
Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 1

(Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf)
(Ing. Molnár Jozef)

2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav (uznesenie č. 66/2013)
Hlasovanie:
- za:
5
(Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová a volebná komisia: Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf (uznesenie č. 67/2013)

Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 7. 10. 2013 a 14. 10. 2013 vykonala hlavná kontrolórka
obce (uznesenie č. 68/2013).
5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie nájomných bytov – 8 bytových
jednotiek a Nájomná zmluva na pozemok
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a Nájomná zmluva na pozemok, t. j. ich návrhy boli
zaslané poslancom obecného zastupiteľstva na preštudovanie domov. Po prehodnotení kladov
a záporov týkajúcich sa nájomných bytov, poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že
výstavba nájomných bytov prospeje k rozvoju obce a odporučili čím skôr podpísať navrhnuté
zmluvy a začať s výstavbou (uznesenie č. 69/2013).
Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 0

(Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf)

Baláž Imrich – treba vyhlásiť v obecnom rozhlase, že občania, ktorí budú majú záujem, si
môžu oficiálne podať žiadosť aj s prílohami (dokladovať výšku príjmu).
6. Zmena systému vykurovania v budove ZŠ/MŠ
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva s ponukou, ktorú
predložilo Centrum biomasy s. r. . z Banskej Bystrice. Poslanci ihneď na začiatku
skonštatovali, že zmena systému vykurovania v budove ZŠ/MŠ je pre obec finančne náročná
(uznesenie č. 70/2013).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
7. Rôzne
Klikač Rudolf – pripraviť harmonogram do každej domácnosti na odvoz triedených komodít
odpadu
Baláž Imrich – asfalt v „berku“, vyzvať firmu Ekostaving na odstránenie
Referentka OcÚ – predniesla informáciu, že v obciach do 2000 obyvateľov (po schválení
novely o rozpočtových pravidlách) sa zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že bude resp. nebude

sledovať programový rozpočet. Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že obec
nebude sledovať programový rozpočet (uznesenie č. 71/2013).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
8. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 6. novembra 2013
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Overovatelia:
Baláž Imrich

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

Ing. Farkaš Ladislav

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

Uznesenie č. 65/2013
zo dňa 6. 11. 2013

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

Otvorenie zasadania
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie nájomných bytov – 8 bytových
jednotiek, Nájomná zmluva na pozemok
6. Rôzne
7. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 66/2013
zo dňa 6. 11. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Baláž Imrich a Ing. Farkaš Ladislav

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 67/2013
zo dňa 6. 11. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Hrúzik Miloš a Klikač Rudolf.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 68/2013
zo dňa 6. 11. 2013

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení zo
zasadania obecného zastupiteľstva 7. októbra 2013 a 14. októbra 2013.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 69/2013
zo dňa 6. 11. 2013

Obecné zastupiteľstvo
a.

s c h v a ľ u j e „Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie nájomných bytov –
8 bytových jednotiek“ medzi Obcou Ladice a obchodnou spoločnosťou MARKO
GAS, s. r. o., so sídlom Pasienková 7, 821 06 Bratislava

b. p o v e r u j e starostu obce, Ing. Farkaša Juraja, podpísať „Zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve na odkúpenie nájomných bytov – 8 bytových jednotiek“ medzi Obcou Ladice
a obchodnou spoločnosťou MARKO GAS, s. r. o., so sídlom Pasienková 7, 821 06
Bratislava
c.

s c h v a ľ u j e „Nájomnú zmluvu na pozemok“ medzi Obcou Ladice a obchodnou
spoločnosťou MARKO GAS, s. r. o., so sídlom Pasienková 7, 821 06 Bratislava.

d. p o v e r u j e starostu obce, Ing. Farkaša Juraja, podpísať „Nájomnú zmluvu na
pozemok“ medzi Obcou Ladice a obchodnou spoločnosťou MARKO GAS, s. r. o., so
sídlom Pasienková 7, 821 06 Bratislava.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 70/2013
zo dňa 6. 11. 2013

Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
cenovú ponuku „Centrum biomasy s. r. o. Zvolenská cesta 61/B, Banská Bystrica“ pre
dodanie kotla na biomasu a rekonštrukciu a obnovu kotolne pre ZŠ a MŠ v obci Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 71/2013
zo dňa 6. 11. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje,
že obec Ladice nebude sledovať programový rozpočet od roku 2014.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

