Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 5. augusta 2011
v zasadacej miestnosti OZ o 18.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 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 zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prenájom hruškového sadu
6. Rôzne
7. Záver
K programu neboli pripomienky ani doplňujúce či 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: Brat Tibor, 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, 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 vykonala hlavná kontrolórka obce dňa 8. 6. 2011. Výsledkom
kontroly bola spracovaná a predložená správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia
uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva 27. mája 2011 (príloha č. 1).
5. Prenájom hruškového sadu
Na zasadaní obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj p. Winter Pavel z Nitry, ktorý prejavil
záujem o prenájom hruškového sadu. Menovaný je samostatne hospodáriacim roľníkom. V
súčasnej dobe chová čistokrvné kone. Hruškový sad plánuje prenajať na chov koní, s tým, že
by sa mal tento sad elektricky ohradiť a mala by tam pribudnúť aj dočasná stavba pre kone.
Išlo by len o časť prenájmu hruškového sadu, nie celý, preto výmeru prenájmu necháva na
poslancov obecného zastupiteľstva. Prenájom by platil ročne a to od 33,20 € až 66,40 € ročne
na ha + daň z nehnuteľností za prenajté teritórium.
Ing. Molnár Jozef – hlavný problém je bezpečne ohradené teritórium
Brat Tibor – či má obec záujem zachovať ten sad, alebo nie
Ing. Molnár Jozef – nakoľko nie je predložený kompletne spracovaný projekt, nie je možné o
tomto prenájme rozhodnúť okamžite.
Starosta obce – jedná o nájom majetku obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe podfinancovania samospráv zo
strany štátu by bolo výhodné majetok obce, ktorý nie je obhospodarovaný prenajať, a
prenájom by mohol priniesť istú sumu finančných prostriedkov do rozpočtu obce.
6. Rôzne
 Dodatok č. 1 k VZN obce Ladice č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výrobu jedného jedla a podmienky úhrad v Školskej jedálnei pri
Materskej škole a Základnej školy (príloha č. 2).
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Presun ďalších finančných prostriedkov na TJ Družstevník Ladice podľa
žiadosti – na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v sume 2.000,00
Eur, slovom: dvetisíc eur, TJ Družstevník Ladice obdŕžala len 1.000,00 Eur, slovom:
jedentisíc eur. Nakoľko je nutné, aby jesennú sezónu TJ mohla začať musí uhradiť
finančné prostriedky na rozhodcov na Oblastný futbalový zväz.
Starosta obce: do rozpočtu obce, žiadosť TJ Družstevník Ladice bola zapracovaná s 2.000 €,
slovom: dvetisíc eur.

Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Zmena prevádzky MŠ – starosta obce informoval poslancov obecného
zastupiteľstva, že udelené voľno riaditeľky materskej školy bude trvať do konca roka
2011 a je nutné aby sa schválila zmena prevádzky MŠ nasledovne:
- jedna pracovná sila, čiže pedagogická zamestnankyňa Mária Székelyová bude mať 7,5
hod. denne, týždenne 37,5 hod.
- druhá pracovná sila, čiže nepedagogická zamestnankyňa Katarína Javorčeková bude
mať 4 hod. denne, týždenne 20 hod.
Poldenná prevádzka bude od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Baláž Imrich – kosenie v obci, by sa malo riešiť iným spôsobom, pretože terajšie
riešenie nie je vyhovujúce. Kosí sa ja pred domami, čo nie je efektívne, mali by sa
kosiť len verejné priestranstva a cintorín. Kontrolórka nepredložila správu na farmu,
treba vyčísliť či je rentabilná farma vôbec, lebo chov oviec takto nemá žiadny
význam. Voda kedy bude v obci, dlhodobo sa v tejto veci nekoná.
 Ing. Molnár Jozef – kontrolórka nepredložila podľa plánu kontroly správy
o vykonaných kontrolách
7. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 5. augusta 2011
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
Zapisovateľka: Mgr. Alžbeta Patayová

Overovatelia: Brat Tibor
Hrúzik Miloš

…………………………………………
………………………………………....

Príloha č.: 3

Uznesenie č. 44/2011
zo dňa 5. 8. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Prenájom hruškového sadu
Rôzne
Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 4

Uznesenie č. 45/2011
zo dňa 5. 8. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Brat Tibor, Hrúzik Miloš.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 5

Uznesenie č. 46/2011
zo dňa 5. 8. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Klikač Rudolf, Ing. Molnár Jozef.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 6

Uznesenie č. 47/2011
zo dňa 5. 8. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Ladice č. 6/2008 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a podmienky úhrad v Školskej jedálnei pri
Materskej škole a Základnej školy.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 7

Uznesenie č. 48/2011
zo dňa 5. 8. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) presun finančných prostriedkov pre TJ Družstevník Ladice vo výške 1.000,00 Eur,
slovom jedentisíc eur
a
odporúča
a.) postupovať podľa VZN č. 10/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 8

Uznesenie č. 49/2011
zo dňa 5. 8. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011 poldennú prevádzku v Materskej škole, Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

