Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 17. februára 2012
v zasadacej miestnosti OZ o 17.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Hrúzik Miloš – ospravedlnený, Klikač Rudolf - 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 zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Tvaromiestna ohliadka
6. Prejednanie podaných žiadostí o odkúpenie parciel
7. Vytvorenie stavebnej komisie
8. Rôzne
9. Záver
K programu neboli pripomienky ani doplňujúce či pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Baláž Imrich a Brat Tibor
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Ing. Molnár Jozef, Tasáry
Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová a volebná komisia: Ing. Molnár Jozef a Tasáry Emil
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Ing. Molnár Jozef, Tasáry
Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0

4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia uznesení nebolo vykonané.

5. Tvaromiestna ohliadka
Komisia vytvorená z poslancov obecného zastupiteľstva vykonala tvaromiestnu ohliadku
žiadanej časti parcely č. 135 v katastrálnom území obce Ladice a vyjadrili sa nasledovne:
Ing. Molnár Jozef - nemáme v snahe podporovať predaj pod asfaltovou prístupovou cestou.
K tejto myšlienke sa prítomní poslanci priklonili. Po vydiskutovaní otázok týkajúcich sa
hranice predbežne sa dohodla hranica na severnej stene starej žumpy obecného úradu. Metre
štvorcové budú upresnené geometrickým plánom, ktorý by si nechali vypracovať žiadatelia.
6. Prejednanie podaných žiadostí o odkúpenie parciel
Žiadosť od p. Fazekašovej Márie (príloha č. 1) – táto žiadosť bola prerokovaná dňa
14. 12. 2011. Vtedy sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na tvaromiestnej ohliadke, ktorá bola
dnešným dňom vykonaná.
O predaji sa bude rozhodovať na zasadaní dňa 9. marca 2012, dokedy bude zverejnení
zámer o predaji časti záhrady, parcela č. 135 KN „E“ v katastrálnom území Ladice. Cena:
6,50 €/m2.
Žiadosť od p. Tasáryovej Zdenky (príloha č. 2) – obecné zastupiteľstvo vykonalo taktiež
tvaromiestnu ohliadku dnešným dňom, pretože sa jedná tiež o časť záhrady, parcela č. 135
KN „E“ v katastrálnom území Ladice.
O predaji sa bude rozhodovať na zasadaní dňa 9. marca 2012, dokedy bude zverejnení
zámer o predaji časti záhrady, parcela č. 135 KN „E“ v katastrálnom území Ladice. Cena:
6,50 €/m2.
Žiadosť od p. Balkoa Alfréda (príloha č. 3) – obecné zastupiteľstvo v tomto prípade
nevykonalo tvaromiestnu ohliadku, pretože sa jedná o parcelu, ktorá má presne určenú
výmeru.
O predaji sa bude rozhodovať na zasadaní dňa 9. marca 2012, dokedy bude zverejnení
zámer o predaji záhrady, parcela č. 336 KN „C“ v katastrálnom území Ladice. Cena: 5,00
€/m2.
7. Vytvorenie stavebnej komisie
Starosta obce navrhol vytvoriť stavebnú komisiu z poslancov obecného zastupiteľstva na
doriešenie sťažnosti podanej na Dubaya Ľudovíta.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že menovaného treba pozvať na obecné
zastupiteľstvo dňa 9. marca 2012 (neverejná časť schôdze).
8. Rôzne
Eva Vargová (príloha č. 4) – predložila obci návrh na zámenu parciel podľa
geometrického plánu č. 7/2012 a to: parcelu č.: 3052, t. j. diel 1 o výmere 36 m2, parcelu č.:

3054/1, t.j. diel 13 o výmere 69 m2, parcelu č. 513/3, t. j. diel 11 o výmere 7 m2 a diel 12
o výmere 2 m2.
Po ujasnení si situácie obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že navrhované riešenie je výhodné aj
pre obce, preto odporučí a odhlasuje návrh p. Vargovej na zámeny parciel.
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Ing. Molnár Jozef, Tasáry
Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Žiadosť od Telovýchovnej Jednoty Družstevník Ladice (príloha č. 5) – žiadosť bola
prerokovaná na zasadaní obecného zastupiteľstva 14. 12. 2011 a bola aj zapracovaná do
programového rozpočtu obce na roky 2012 – 2014. 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:
5 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Ing. Molnár Jozef, Tasáry
Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
9. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.
V Ladiciach 17. februára 2012
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
Zapisovateľka:
Mgr. Patayová Alžbeta

Overovatelia:
Baláž Imrich

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

Brat Tibor

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

Príloha č.: 6
Uznesenie č. 1/2012
zo dňa 17. 02. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Tvaromiestna ohliadka
Prejednanie podaných žiadostí o odkúpenie parciel
Vytvorenie stavebnej komisie
Rôzne
Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 7
Uznesenie č. 2/2012
zo dňa 17. 2. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Baláž Imrich a Brat Tibor.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 8
Uznesenie č. 3/2012
zo dňa 17. 2. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Ing. Molnár Jozef a Tasáry Emil.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 9
Uznesenie č. 4/2012
zo dňa 17. 2. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zverejniť zámer o predaji nehnuteľného majetku:
a.) časť parcely číslo: 135 KN „E“, katastrálne územie obce Ladice, kultúra: záhrady,
cena: 6,50 €/m2.
b.) parcela číslo: 336 KN „C“, katastrálne územie obce Ladice, kultúra: záhrady o výmere
904 m2. Cena: 5,00 €/m2.
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.: 10
Uznesenie č. 5/2012
zo dňa 17. 2. 2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámenu parciel podľa geometrického plánu č. 7/2012 a to: parcelu č.: 3052, t. j. diel 1
o výmere 36 m2, parcelu č.: 3054/1, t.j. diel 13 o výmere 69 m2, parcelu č. 513/3, t. j. diel 11
o výmere 7 m2 a diel 12 o výmere 2 m2. v katastrálnom území obce Ladice, tak ako to bolo
dohodnuté pred 70. rokmi podľa stávajúceho plotu a cesty k obecnej studni pre Evu Vargovú,
bytom Ladice 324.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 11
Uznesenie č. 6/2012
zo dňa 17. 2. 2012

Obecné zastupiteľstvo
odporúča
pozvať p. Dubaya Ľudovíta na zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 9. marca 2012
(neverejná časť zasadania).
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 12
Uznesenie č. 7/2012
zo dňa 17. 2. 2012

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

