Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 27. júna 2013
v zasadacej miestnosti OZ o 17.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Baláž Imrich – ospravedlnený, Klikač Rudolf – ospravedlnený, Ing. Molnár
Jozef - 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 a volebnej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prejednanie školského roka 2013/2014 v Základnej škole Ladice
6. Otváranie obálok – „Cukráreň“
7. Záverečný účet obce za rok 201
8. Prejednanie problematiky „Monografia obce Ladice“
9. Rôzne
10. Záver
K programu zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli žiadne pripomienky ani
iné doplňujúce, pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 36/2013).
Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 0

(Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Tasáry Emil)

2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Brat Tibor, Hrúzik Miloš (uznesenie č. 37/2013)
Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 0

(Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Tasáry Emil)

3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová a volebná komisia: Ing. Farkaš Ladislav, Tasáry Emil (uznesenie č. 38/2013)

Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 0

(Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Tasáry Emil)

4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 25. 04. 2013 vykonala hlavná kontrolórka obce
(uznesenie č. 39/2013).
5. Prejednanie školského roka 2013/2014 v Základnej škole Ladice
Starosta obce, Ing. Farkaš Juraj oboznámil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,
rodičov a pedagógov, že v Základnej škole Ladice na školský rok 2013/2014 je
predpokladaný počet žiakov 11. Konštatoval, že rok 2014 bude pravdepodobne taktiež slabý
ročník, ale nasledujúce roky potom budú mať stúpajúcu tendenciu. Zdôraznil, že je potrebné
brať do úvahy hlavne vynaložené finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie
pri súčasnom zložení.
Fiantok Marek – bude fungovať základná škola v takom zložení ako doteraz?
Székely Ivan – ak sa škola zatvorí, tak v obci nebude, už nič
Süttőová Erika – v materskej škole od septembra bude 13 detí
Brat Tibor – ak by sa škola nechala ešte v školskom roku 2013/2014 a o jeden rok sa môže
obecné zastupiteľstvo taktiež vrátiť k prejednaniu
Javorčeková Katarína – ak by sa škola nechala a otvorila by svoje brány v septembri 2013,
budú zanechané dve triedy, alebo sa zlúčia do 1 triedy všetky ročníky
Ing. Farkaš Ladislav – má obec vo svojom rozpočte finančné prostriedky, je potrebné všetko
prepočítať a na nasledujúcu schôdzu predložiť zmenu rozpočtu
Tasáry Emil – nevytvorili sme pre mladých vhodné podmienky.
Nakoniec sa prítomní poslanci obecného zastupiteľstva zhodli na myšlienke, že je potrebné
zahájiť školský rok 2013/2014, tak ako to bolo doteraz (uznesenie č. 40/2013).
Hlasovanie:
-

za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0

(Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Tasáry Emil)

6. Otváranie obálok – „Cukráreň“
Starosta obce informoval prítomných, že zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a do
podateľne obecného úradu bola doručená jedna obálka, označená „Neotvárať – cenová
ponuka Cukráreň“. Cenová ponuka prišla od Evy Pintérovej, ktorej návrh je 105,00 Eur,
slovom: stopäť eur.
Pintérová Eva – priestranstvo pred budovou, ktorá sa považuje za „terasu“ necháva na zvážení
poslancov obecného zastupiteľstva
Tasáry Emil – kolovali po obci rôzne variácie, že je za zatvorenie „Cukrárne“, čo vôbec nie je
pravda, preto súhlasí s predloženou cenovou ponukou (uznesenie č. 41/2013).
Hlasovanie:
-

za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0

(Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Tasáry Emil)

7. Záverečný účet obce za rok 2012
Záverečný účet obce za rok 2012 predniesla referentka OcÚ. Poslancom obecného
zastupiteľstva ako aj prítomným vysvetlila z čoho pozostáva schodok, ktorý obec vykázala za
rok 2012 a informovala prítomných aj o výsledkoch inventarizácie za rok 2012. Hlavná
kontrolórka odporučila vo svojom stanovisko schváliť záverečný účet bez výhrad (uznesenie
č. 42/2013).
Hlasovanie:
-

za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0

(Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Tasáry Emil)

8. Prejednanie problematiky „Monografia obce Ladice“
Obec požiadala o poskytnutie dotácie na publikáciu „Monografia obce Ladice“. Obec
podpísala zmluvu už s Ministerstvom kultúry SR na poskytnutie dotácie vo výške 4.000,00
Eur, slovom: štyritisíc eur. Celkový rozpočet na publikáciu však činí 9 800,00 Eur, slovom:
deväťtisíc osemsto eur.
9. Rôzne
Referentka OcÚ – informovala prítomných poslancov o poskytnutí nasledujúcich dotácií:
-

17.000,00 Eur - dotácia na kamerový systém + 20 % 3.400,00 Eur vlastné zdroje =
kapitálový rozpočet
7.000,00 Eur - dotácia z ÚPSVaR na zamestnancov prijatých na §50j = bežný rozpočet

-

1.564,00 Eur - dotácia z MF SR na 5 % navýšenie platov pedagogických
a nepedagogických zamestnancov = bežný rozpočet.

Brat Tibor – kamerový systém načo bude slúžiť
Hrúzik Miloš – kto bude vykonávať servis kamerového systému a aká bude záťaž na
prevádzku
Zároveň starosta obce uviedol, že na rok 2013 obec má 40.000 Eur na začiatok budovania
vodojemu Podskalie. Nakoľko je to malá suma bola snaha toto pretransformovať na
kanalizačnú sieť a zároveň uviedol, že z dôvodu doteraz neurobeného verejného obstarávania
obec musí túto finančnú čiastku preinvestovať svojou firmou.
Poslanci obecného zastupiteľstva upravili rozpočet na rok 2013 na základe informácií,
ktoré podala referentka OcÚ (uznesenie č. 43/2013).
Hlasovanie:
-

za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0

(Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Tasáry Emil)

-

návrh VZN č. 4/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Ladice (uznesenie č. 44/2013).

Hlasovanie:
-

za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0

(Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Tasáry Emil)

10. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.
V Ladiciach 27. júna 2013

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
Overovatelia:
Brat Tibor

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

Hrúzik Miloš

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

Uznesenie č. 36/2013
zo dňa 27. 6. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia nasledovne
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prejednanie školského roka 2013/2014 v Základnej škole Ladice
6. Otváranie obálok – „Cukráreň“
7. Záverečný účet obce za rok 201
8. Prejednanie problematiky „Monografia obce Ladice“
9. Rôzne
10. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 37/2013
zo dňa 27. 6. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Brat Tibor a Hrúzik Miloš.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 38/2013
zo dňa 27. 6. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Ing. Farkaš Ladislav a Tasáry Emil.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 39/2013
zo dňa 27. 6. 2013

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení zo
zasadania obecného zastupiteľstva 25. apríla 2013.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 40/2013
zo dňa 27. 6. 2013

Obecné zastupiteľstvo
doporučuje
zahájiť školský rok 2013/2014 v Základnej škole Ladice, tak ako to bolo doteraz.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 41/2013
zo dňa 27. 6. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
od 1. 7. 2013 nájomné za nebytový priestor o výmere 39 m2 vrátane sociálnych zariadení
v kultúrnom dome v katastrálnom území Ladice na 105,00 Eur mesačne (slovom: stopäť eur),
čiže 1 260,00 Eur ročne (slovom: jedentisícdvestošesťdesiat eur) pre Evu Pintérovú, Ladice
211, IČO: 41 045 769.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 42/2013
zo dňa 27. 6. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) záverečný účet obce za rok 2012 s celoročným hospodárením bez výhrad
s nasledovnými vykázanými údajmi:
Kategória
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet (P – V) (+ prebytok, - schodok)

Rozpočtové hospodárenie obce
za rok 2012
268 327,02
305 546,36
- 37 219,34

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet (P – V) (+ prebytok, - schodok)

204 710,00
214 468,61
- 9 758,61

Rozpočet bežný – kapitálový bez fin. operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a výdavkov

473 037,02
520 014,97
- 46 977,95

Schodok hospodárenia

- 46 977,95

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu obce za rok 2012 vyplýva schodok hospodárenia
bežného roka v celkovej výške 46 977,95,00 Eur, ktoré navrhujeme vykryť z prostriedkov
predchádzajúcich rokov a ostatné použiť na krytie bežných výdavkov v roku 2013.

berie na

vedomie

b.) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012
c.) výsledky inventarizácie za rok 2012.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 43/2013
zo dňa 27. 6. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a.) a písm. b) zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
bežné príjmy:
kapitálové príjmy:
finančné operácie:
Príjmy celkom:

301 684,00
581 380,00
280 000,00
1 163 064,00

bežné výdavky:
301 684,00
kapitálové výdavky: 581 380,00
finančné operácie:
39 000,00
Výdavky celkom: 922 064,00

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 44/2013
zo dňa 27. 6. 2013

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

