Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 6. júna 2012
v zasadacej miestnosti OZ o 18.00 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. Výsledky inventarizácie za rok 2011
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011, záverečný
účet obce za rok 2011 a výročná správa obce za rok 2011
6. Všeobecne záväzné nariadenia obce a ich plnenie
7. Časový plán práce OZ na II. polrok 2012
8. Investičné a neinvestičné akcie obce
9. Obecné slávnosti obce
10. Rôzne
11. 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: 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

3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová a volebná komisia: Tasáry Emil a Baláž Imrich
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. Výsledky inventarizácie za rok 2011
Referentka OcÚ predniesla záznam zo zasadnutia ústrednej inventarizačnej komisie zo dňa
20. 01. 2012 (príloha č. 1).
Ing. Molnár Jozef – traktor, ktorý sa ukradol z obecnej garáže, ako bol evidovaný
Starosta obce – ukradnutý traktor 17. 03. 2012 bol majetkom Mikroregiónu Podtríbečie
Drevenica.
K výsledkom inventarizácie za rok 2011 poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne
pripomienky.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011, záverečný
účet obce za rok 2011 a výročná správa obce za rok 2011
Záverečný účet obce za rok 2011 (príloha č. 2) predniesla referentka OcÚ. Poslanci
obecného zastupiteľstva diskutovali k jednotlivým príjmom a výdavkom bežného
a kapitálového rozpočtu. K predloženému záverečnému účtu za rok 2011 predložila svoje
stanovisko aj hlavná kontrolórka obce, Bednárová Silvia (príloha č.3).
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Tasáry
Emil)
- proti:
1 (Ing. Molnár Jozef)
- zdržal sa: 1 (Brat Tibor)
Výročnú správu obce za rok 2011 (príloha č. 4) predniesla referentka OcÚ. Zo strany
poslancov obecného zastupiteľstva neboli predložené žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Tasáry
Emil)
- proti:
1 (Ing. Molnár Jozef)
- zdržal sa: 1 (Brat Tibor)

6. Všeobecne záväzné nariadenia obce a ich plnenie
Referentka OcÚ informovala prítomných o plnení jednotlivých všeobecne záväzných
nariadení obce.
Baláž Imrich – Poľnohospodárske družstvo Neverice, či už má zaplatenú daň z nehnuteľností
Referentka OcÚ – Poľnohospodárske družstvo Neverice ešte nemá zaplatenú daň
z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností podľa všeobecne záväzného nariadenia obce o dani
z nehnuteľností je splatná do 31. 7. 2012.
7. Časový plán práce OZ na II. polrok 2012
K predloženému časovému plánu práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2012
(príloha č. 5) zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli pripomienky ani
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
8. Investičné a neinvestičné akcie obce
Starosta obce – Obec Ladice v súčasnej dobe má rozpracované tieto investičné akcie:
-

Kanalizačná sieť - Obec Ladice na základe podanej žiadosti k 31. 10. 2011 má schválenú
dotáciu vo výške 198 650,00 Eur. Práce sa budú vykonávať na hlavnej ceste od obecného
úradu smerom po č. 109. Dodávateľská firma má už pripravený materiál na ďalšiu
výstavbu, len sa čaká na potrebné rozhodnutia a stanoviská ústredných orgánov štátnej
správy.

-

Ladice – Vodojem Podskalie – Obec Ladice taktiež do 31. 10. 2011 podala žiadosť na
výstavbu Vodojemu. V súčasnej dobe ešte táto žiadosť nie je vyhodnotená.

-

Žiadosť na rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu zatiaľ nebola
vyhodnotená. Potrebné doklady, ktoré obec mala doplniť do žiadosti doplnila včas.

-

Žiadosť na rekonštrukciu strechy a výmenu okien na futbalovom ihrisku taktiež obec
nemá vyhodnotenú.

-

Žiadosť na zateplenie budovy ZŠ a MŠ a výmenu okien a dverí obec nemá vyhodnotenú.

Starosta obce – v poslednom období je najväčší problém stavebné konanie na rozvod vody,
dôvodom je regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý má pripomienky k stavebnému
konaniu. Podľa posledných odkonzultovaných informácií je možné, že táto inštitúciu dá
kladné stanovisko k stavebnému konaniu len vtedy, ak obec splní ich podmienky a prispôsobí
vodný zdroj k ich požiadavkám.

Baláž Imrich – občania, ktorí sú roky bez vody budú stále len čakať. Treba presne povedať,
kedy bude stavebné povolenie vydané.
Starosta obce – presný termín vydania stavebného povolenia nie je možné určiť.
9. Obecné slávnosti
Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, že bola
spracovaná žiadosť (Town Twinning) a slávnosti sú v tejto žiadosti naplánované na mesiac
september.
Brat Tibor – žiadosť obsahuje aj výdavky na občerstvenie pozvaných skupín
Ing. Molnár Jozef – obecné slávnosti by sa mali uskutočniť len v prípade, ak žiadosť bude
úspešná. 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
10. Rôzne
-

Starosta obce – boli predložené žiadosti na prenájom poľnohospodárskej pôdy v kat.
území obce Ladice, ktoré sú vlastníctvom Obce Ladice. Žiadosti predložili:
13. 03. 2012 – Ing. Slavomír Eliaš VELES, Zlaté Moravce
16. 03. 2012 – W & V, spol. s r. o., Banská Bystrica
05. 06. 2012 – Poľnohospodárske družstvo Neverice
06. 06. 2012 – Ing. Zoltán Fazekaš – AMAX, Ladice

Ing. Molnár Jozef – pri prenájme poľnohospodárskej pôdy je rozhodujúca najvyššia cenová
ponuka. Žiadateľov treba vyzvať, aby predložili cenové ponuky na nasledujúce zasadanie
obecného zastupiteľstva, t. j. 22. 06. 2012 o 18.00 hod.
-

Geometrický plán (príloha č. 6) – odpredaj parc. č. 515/30 KN „C“ v kat. území obce
Ladice, záhrada o výmere 247 m2 a parc. č. 515/31 KN „C“ v kat. území obce Ladice,
záhrada o výmere 61 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.

Žiadosť od Zdenky Tasáryovej bola prerokovaná dňa 17. 02. 2012 a 09. 03. 2012. Zámer
(príloha č. 7) o odpredaní parcely č. 515/30 KN „C“ v katastrálnom území Ladice, cena: 5.00
€/ m2 bol zverejnení na úradnej tabuli obce od 15. 05. 2012 do 30. 05. 2012.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0

Žiadosť od Márie Fazekašovej bola prerokovaná dňa 17. 02. 2012 a 09. 03. 2012. Zámer
(príloha č. 8) o odpredaní parcely č. 515/31 KN „C“ v katastrálnom území Ladice, cena: 5.00
€/ m2 bol zverejnení na úradnej tabuli obce od 15. 05. 2012 do 30. 05. 2012.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
-

Žiadosť od Poľovníckej spoločnosti Tri duby Ladice (príloha č. 9)

Ing. Fazekaš Zoltán – poľovnícke účelové objekty boli vždy súčasťou poľovného revíru.
Hrúzik Miloš – rozhodujúce bude predloženie listu vlastníctva
Ing. Molnár Jozef – Poľovnícke združenie Choceň Ladice nech 22. 6. 2012 na zasadaní
obecného zastupiteľstva predloží list vlastníctva.
Starosta obce – pred časom sa svojho poslaneckého mandátu vzdal Peter Süttő, ktorý bol
členom komisie na ochranu verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z. z. Starosta
obce navrhol poslanca obecného zastupiteľstva Rudolfa Klikača, pretože sa stal
náhradníkom poslanca Petra Süttőa. Proti návrhu zo strany poslancov obecného
zastupiteľstva neboli žiadne iné návrhy ani pripomienky.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
-

Starosta obce – členom rady školy pri základnej škole bol Peter Süttő, ktorý sa vzdal
svojho poslaneckého mandátu. Stasrosta obce navrhol Rudolfa Klikača. Proti návrhu zo
strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli žiadne iné návrhy ani pripomienky.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
-

-

Hlavná kontrolórka predniesla správu o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení
zo zasadania obecného zastupiteľstva 9. 3. 2012 (príloha č. 10).

Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce – jedná sa o parc. č.: 518/7 KN „C“
o výmere 15 m2 v kat. území obce Ladice a parc. č.: 518/8 KN „C“ o výmere 32 m2 v kat.
území obce Ladice pre Ľudovíta Dubaya a manželku Valériu Dubayovú, obaja bytom Ladice
60. Cena za odpredávanú nehnuteľnosť je 0,66 Eur/m2 (príloha č. 11 – oznámenie o zámere).
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)

-

Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za
rok 2011 (príloha č. 12).

-

Starosta obce informoval prítomných, že Ravena Topoľčianky nevlastnia žiadne
pozemky pri „Kamennom obraze“.

Baláž Imrich – ak spoločnosť nevlastní pozemky, tak nech kúpia od tých občanov, ktorí tam
majú spoluvlastnícky podiel, potom obec zamení tieto nehnuteľnosti za parcelu č. 5918
a 5919 v kat. území obce Ladice. 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
-

Hrúzik Miloš – pletivo v areáli školy je poškodené a je tam nerovný terén

-

Ing. Molnár Jozef – dlhšie obdobie nefunguje webová stránka obce
11. Záver

Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 6. júna 2012
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Zapisovateľka:
Mgr. Patayová Alžbeta

Overovatelia:
Klikač Rudolf

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

Ing. Molnár Jozef

..........................................
Príloha č.: 13
Uznesenie č. 18/2012
zo dňa 6. 6. 2012

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Výsledky inventarizácie za rok 2011
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011, záverečný
účet obce za rok 2011 a výročná správa obce za rok 2011
6. Všeobecne záväzné nariadenia obce a ich plnenie
7. Časový plán práce OZ na II. polrok 2012
8. Investičné a neinvestičné akcie obce
9. Obecné slávnosti obce
10. Rôzne
11. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 14
Uznesenie č. 19/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Klikač Rudolf a Ing. Molnár Jozef.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 15
Uznesenie č. 20/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Tasáry Emil a Baláž Imrich.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 16
Uznesenie č. 21/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

výsledky inventarizácie za rok 2011.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 17
Uznesenie č. 22/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výročnú správu obce Ladice za rok 2011.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 18
Uznesenie č. 23/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) záverečný účet obce za rok 2011 s celoročným hospodárením bez výhrad
s nasledovnými vykázanými údajmi:
Kategória

Rozpočtové hospodárenie obce
za rok 2011

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet (P – V) (+ prebytok, - schodok)

372 983,38
357 134,21
+ 15 849,17

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

188 474,68
226 466,35
- 37 991,67

Rozpočet bežný – kapitálový bez fin. operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a výdavkov
Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky zo ŠR
Schodok hospodárenia

561 458,06
583 600,56
- 22 142,50
- 19 003,50
- 41 146,00

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu obce za rok 2011 vyplýva schodok hospodárenia
bežného roka v celkovej výške 41 146,00 Eur, ktoré navrhujeme z časti vykryť z rezervného
fondu, t.j. vo výške 24 000,00 Eur.
a
berie na

vedomie

b.) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 19
Uznesenie č. 24/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

informácie o plnení všeobecne záväzných nariadení obce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 20
Uznesenie č. 25/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
časový plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2012.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 21
Uznesenie č. 26/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
be rie

na

vedomie

informácie týkajúce sa:
-

kanalizačnej siete obce Ladice
Ladice – Vodojem Podskalie a rozvod vody po obci Ladice
rekonštrukcie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
rekonštrukcie strechy a výmeny okien na futbalovom ihrisku
zateplenia budovy ZŠ a MŠ a výmenu okien a dverí

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 22
Uznesenie č. 27/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
be rie

na

vedomie

a.) informácie týkajúce sa obecných slávností
a
odporúča
b.) v prípade neúspešnosti žiadosti obecné slávnosti neuskutočniť.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 23
Uznesenie č. 28/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
odporúča
osloviť :
- Ing. Slavomíra Eliaša VELES, Zlaté Moravce
- W & V, spol. s r. o., Banská Bystrica
- Poľnohospodárske družstvo Neverice
- Ing. Zoltána Fazekaša – AMAX, Ladice
aby predložili konkrétne cenové ponuky na prenájom poľnohospodárskej pôdy na zasadaní
obecného zastupiteľstva 22. 06. 2012 o 18.00 hod.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 24
Uznesenie č. 29/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) odpredaj parcely č. 515/30 KN „C“, záhrady o výmere 247 m2 v katastrálnom území obce
Ladice pre Zdenku Tasáryovú, bytom Ladice 240, za 5.00 €/ m2, t. j.: 1.235,00 Eur,
slovom: jedentisíc dvestotridsaťpäť eur, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
b.) odpredaj parcely č. 515/31 KN „C“ záhrady o výmere 61 m2 v katastrálnom území obce
Ladice pre Máriu Fazekašovú, bytom Ladice 324, za 5.00 €/ m2, t. j.: 305,00 Eur, slovom:
tristopäť eur, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 25
Uznesenie č. 30/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
za člena komisie na ochranu verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v znení neskorších predpisov Rudolfa Klikača.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 26
Uznesenie č. 31/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
do rady školy pri základnej škole poslanca obecného zastupiteľstva Rudolfa Klikača.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 27
Uznesenie č. 32/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

správu o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva
9. marca 2012.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 28
Uznesenie č. 33/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
ruší
uznesenie č. 15/2012 z 9. 3. 2012 o odpredaji parcely 3051 KN „E“ v katastrálnom území
obce Ladice, ktorá bude tvoriť súčasť parcely č. 286/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere
47 m2 pre Ľudovíta Dubaya a manželku Valériu, obaja bytom Ladice 60. Cena je 0,66 Eur/m2,
t. j. 31,02 Eur, slovom: tridsaťjeden eur a dva centy.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 29
Uznesenie č. 34/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj parcely č.: 518/7 KN „C“ zastavaná plocha o výmere 15 m2 v katastrálnom území
obce Ladice a parc. č.: 518/8 KN „C“ zastavaná plocha o výmere 32 m2 v katastrálnom území
obce Ladice pre Ľudovíta Dubaya a manželku Valériu Dubayovú, obaja bytom Ladice 60, za
0,66 Eur/m2, t. j. 31,02 Eur, slovom: tridsaťjeden eur a dva centy, podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 30
Uznesenie č. 35/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 31
Uznesenie č. 36/2012
zo dňa 6. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo
odporúča
informovať Ravenu Topoľčianky o podmienkach zámeny pozemkov kúpou iných
nehnuteľností pri „Kamennom obraze“.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

