Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 14. decembra 2011
v zasadacej miestnosti OZ o 18.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Brat Tibor – 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 zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Doplnenie rozlohy parciel na výkon poľovného práva
6. Žiadosť o prenájom hruškového sadu
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku v obci
8. Prejednanie vstupu obce do združenia obcí Veľký Tríbeč
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o dani z nehnuteľnosti
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Dodatok č. 2 k VZN o pohrebníctve
12. Programový rozpočet obce na roky 2012 – 2014
13. Prejednanie vstupu obce do projektu protipovodňových opatrení financovaných
z EÚ
14. Vyplatenie nevyčerpanej dovolenky roku 2010
15. Správa z vykonanej novej evidencie knižničného fondu
16. Časový plán práce OZ na I. polrok 2012
17. Rôzne
18. Záver
Ing. Molnár Jozef navrhol zmenu programu vypustením bodu č. 14. Za zmenu programu sa
hlasovalo nasledovne:
Hlasovanie:
- za:
2 (Baláž Imrich, Ing. Molnár Jozef)
- proti:
4 (Klikač Rudolf, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Tasáry Emil)
- zdržal sa: 0
Následne starosta obce dal hlasovať za predložený program.
Hlasovanie:
- za:
4 (Klikač Rudolf, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Tasáry Emil)
- proti:
1 (Ing. Molnár Jozef)

-

zdržal sa: 1 (Baláž Imrich)
2. Určenie overovateľov zápisnice

Overovatelia: Ing. Molnár Jozef, a Hrúzik Miloš
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, 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 a Ing. Farkaš Ladislav
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení hlavná kontrolórka obce dňa 30. 09. 2011 a 05. 10. 2011.
Výsledkom kontroly boli spracované a predložené správy o výsledku vykonaných kontrol
plnenia uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva 16. septembra 2011 (príloha č. 1)
a 21. septembra 2011 (príloha č. 2).
5. Doplnenie rozlohy parciel na výkon poľovného práva
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach 16. septembra 2011, uznesením č. 54/2011 schválila
a poverila starostu obce Ladice, Ing. Farkaša Juraja, aby za pozemky vo vlastníctve obce
Ladice na verejnom zhromaždení vlastníkov (o využití práva poľovníctva v poľovnom revíri
v Ladiciach) hlasoval za nájomnú zmluvu za Poľovnícku spoločnosť Tri Duby. Jedná sa
o pozemky nachádzajúce sa na LV č. 582 a 624 v extraviláne katastrálneho územia obce
Ladice. Zistenia ukázali, že doteraz známe LV č. 1496 parc. č.: 4130/7 ako „Politická obec
Ladice“ patrí do vlastníctva obce Ladice. V súčasnej dobe prebiehajúce pozemkové úpravy už
LV č. 1496 zapracovali do vlastníctva obce Ladice. Starosta obce navrhol pričleniť LV č.
1496 k pozemkom v ktorých sa bude využívať právo poľovníctva Poľovníckou spoločnosťou
Tri Duby.
Prítomní poslanci k doplneniu rozlohy parciel na výkon poľovného práva nemali žiadne
pozmeňujúce návrhy.
6. Žiadosť o prenájom hruškového sadu
Oznámenie o zámere prenájmu parcely KN „C“ 4173/1 v katastrálnom území obce Ladice,
kultúra: trvalo trávnatý porast o výmere 111231 m2 bolo zverejnené na úradnej tabuli:
od 25. 08. 2011 do 08. 09. 2011.
Žiadosť p. Wintera Pavela (príloha č. 3) už bola predložená na zasadaní obecného
zastupiteľstva dňa 16. septembra 2011. Na žiadosť poslancov obecného zastupiteľstva nebola

žiadosť doplnená o konkrétne spracovaný projekt na prenájom tejto nehnuteľnosti. Preto
opätovne predloženú žiadosť hore menovaným na prenájom parcely KN „C“ 4173/1 zamietli.
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku v obci
Žiadosť od Márie Fazekašovej (žiadosť č. 4), by mala záujem o odkúpenie rozlohy 12 x 25
m z dvora za obecným úradom. Poslanci obecného zastupiteľstva nevedeli posúdiť o ktorú
časť dvora ide, tak sa dohodli, že táto žiadosť sa prerokuje na najbližšom zasadaní obecného
zastupiteľstva s tým, že pre zasadaním sa vykoná tvaromiestna ohliadka.
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8. Prejednanie vstupu obce do združenia obcí Veľký Tríbeč
Na základe novovzniknutej spolupráce Podtríbečských obcí v Zlatomoraveckom
a Topoľčianskom okrese ohľadne výstavby kamennej výhľadne na kóte Tríbeč vznikla
požiadavka založiť združenie, ktoré by bolo zamerané práve k tejto aktivite.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby obec Ladice vstúpili do združenia obcí
Veľký Tríbeč, ale bez finančnej podpory.
Návrhová a volebná komisia: Klikač Rudolf a Ing. Farkaš Ladislav
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o dani z nehnuteľnosti
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok
2012 (príloha č. 5) bol zverejnený na úradnej tabuli od 29. 11. 2011 do 14. 12. 2011.
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2012 (príloha č. 6) bol
zverejnený na úradnej tabuli od 29. 11. 2011 do 14. 12. 2011.
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0

11. Dodatok č. 2 k VZN o pohrebníctve
Návrh dodatku č. 2 k VZN o pohrebníctve (príloha č. 7) bol zverejnený na úradnej tabuli
od 21. 11. 2011 do 05. 12. 2011.
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
12. Programový rozpočet obce na roky 2012 – 2014
Návrh programového rozpočtu obce na roky 2012 – 2014 (príloha č.8) bol zverejnený na
úradnej tabuli od 15. 11. 2011 do 29. 11. 2011.
Ing. Molnár Jozef – žiadal o vysvetlenie jednotlivých položiek, ktoré obsahujú jednotlivé
programy.
Klikač Rudolf – Práce na kanalizačnej sieti na Orechovej ulici sa ukončili a firma, ktorá tieto
práce vykonávala ulicu nedala do pôvodného stavu.
Szegény Vladimír – už niekoľkokrát upozornil starostu obce, že firma ulicu nedala do
pôvodného stavu.
Starosta obce – Na zasadanie obecného zastupiteľstva bol pozvaný aj štatutárny zástupca, Ing.
Vyskoč Jozef, firmy Ekostavby, ktorá vykonávala práce a mal by sa k týmto otázkam ako
kompetentný vyjadriť. Na zasadanie obecného zastupiteľstva sa nedostavil. Orechová ulica
bude v najbližšom týždni vyčistená od blata, je už objednaná cisterna.
Klikač Rudolf – štrk po zimnej údržbe pozametať a znova ho využiť.
Žiadosť TJ Družstevník Ladice o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce (príloha č. 9). Táto
žiadosť bola zapracovaná do programového rozpočtu.
K návrhu programového rozpočtu na roky 2012 – 2014 predložila stanovisko hlavná
kontrolórka obce (príloha č.10).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Tasáry
Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 1 (Ing. Molnár Jozef)
13. Prejednanie vstupu obce do projektu protipovodňových opatrení financovaných
z EÚ
Starosta obce zaradil do prejednávania bod na čerpanie finančných prostriedkov na projekt
protipovodňových opatrení financovaných z EÚ a to konkrétne na podanie projektu (žiadosti)

na vyčistenie toku Drevenica v intraviláne obce a spevnenie brehov toku, financovaných zo
zdrojov EÚ.
Ing. Molnár Jozef poznamenal, že je potrebné vyjadrenie Povodia Dolnej Nitra a pracoviska
životného prostredia Zlaté Moravce.
Starosta obce dodal, že je si vedomý, že pre krátkosť termínu sa táto žiadosť podať nedá, ale
navrhuje spracovať štúdiu potrebnú k hodnoteniu Ministerstvom životného prostredia
Slovenská republika (EIA), aby obec bola pripravená pre podobné výzvy v budúcom období.
14. Vyplatenie nevyčerpanej dovolenky roku 2010
Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky roku 2010 (príloha č.11) pre starostu obce
poslanci obecného zastupiteľstva zamietli.
Hlasovanie:
- za:
0
- proti:
6 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- zdržal sa: 0
15. Správa z vykonanej novej evidencie knižničného fondu
Správu z vykonanej evidencie knižničného fondu (príloha č. 12) predložila referentka
OcÚ. K predloženej správe poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky.
16. Časový plán práce OZ na I. polrok 2012
K predloženému časovému plánu práce OZ na I. polrok 2012 (príloha č. 13) neboli žiadne
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Ing.
Molnár Jozef, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
17. Rôzne
Baláž Imrich:
- Veľké kontajnery v cintoríne sú plné, ak je aj pohreb, nie je na to pekný pohľad, treba to
upratať čo v najkratšom období.
- Schody do kostola sú v zlom stave, treba ich opraviť.
Ing. Molnár Jozef:
– Hlavná kontrolórka nevykonáva svoju prácu v zmysle zákone o kontrolách, neboli
predložené správy, ktoré žiadalo obecné zastupiteľstvo, hlavne týkajúce sa obecného
stáda.

Szegény Vladimír:
- je v obci obecné stádo, ale mäso sa nedá kúpiť, takúto možnosť majú len určití ľudia, nie
je predaj vyhlásený v obecnom rozhlase
- obec zamestnáva cudzích ľudí, nie obyvateľov obce (zastupovanie na OcÚ počas
materskej dovolenky, traktorista)
- obyvatelia nie sú informovaní o kúpe zámkovej dlažby
Migazyová Iveta:
- popol sa vyhadzuje za kultúrny dom
- omietka padá z kultúrneho domu
- nie je riešená hlučnosť baru
Hrúzik Miloš:
- opätovne prerokovať prevádzkovú dobu baru, aby sa predišlo rušeniu nočného kľudu
- ak by sa zriadila občianska hliadka z radov občanov, tak tí majú oznamovaciu povinnosť
voči Policajnému zboru. Vhodnosť zriadenia občianskej hliadky by sa ocenila hlavne
v zimných mesiacoch.
Chládek Ondrej:
- určenie zástupcu na verejné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 16. 12. 2011
Spička Jozef:
- blato pri vodárničke /č.156, kocky nie sú tam položené, nefunguje ventil
- cez lávku pri č. 85 sa nedá prejsť, kedy prší pretože tam stále stojí voda
- nie je obecný rozhlas pri č. 140
- voda tečie pri č. 113 cez cestu, treba tam prehĺbiť kanál
18. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.
V Ladiciach 14. decembra 2011
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
Zapisovateľka:
Mgr. Patayová Alžbeta

Overovatelia:
Ing. Molnár Jozef

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

Hrúzik Miloš

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

Príloha č.: 14
Uznesenie č. 65/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Doplnenie rozlohy parciel na výkon poľovného práva
6. Žiadosť o prenájom hruškového sadu
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku v obci
8. Prejednanie vstupu obce do združenia obcí Veľký Tríbeč
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o dani z nehnuteľnosti
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Dodatok č. 2 k VZN o pohrebníctve
12. Programový rozpočet obce na roky 2012 – 2014
13. Prejednanie vstupu obce do projektu protipovodňových opatrení financovaných
z EÚ
14. Vyplatenie nevyčerpanej dovolenky roku 2010
15. Správa z vykonanej novej evidencie knižničného fondu
16. Časový plán práce OZ na I. polrok 2012
17. Rôzne
18. Záver
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 15
Uznesenie č. 66/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Ing. Molnár Jozef a Hrúzik Miloš.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 16
Uznesenie č. 67/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Klikač Rudolf a Ing. Farkaš Ladislav.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 17
Uznesenie č. 68/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
berie

n a v e d o mi e

predložené správy hlavnej kontrolórky o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 16. 09. 2011 a 21. 09. 2011.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 18
Uznesenie č. 69/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
berie

n a v e d o mi e

pričlenenie LV č. 1496, parc. č.: 4130/7 o výmere 27 934 m2 katastrálneho územia Ladice,
k pozemkom, v ktorých sa bude využívať právo poľovníctva Poľovníckou spoločnosťou Tri
Duby.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 19
Uznesenie č. 70/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
zamieta
žiadosť p. Wintera Pavela o prenájom parcely KN „C“ 4173/1 v katastrálnom území obce
Ladice, kultúra: trvalo trávnatý porast o výmere 111231 m2.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 20
Uznesenie č. 71/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
berie

na

vedomie

žiadosť p. Fazekašovej Márie o odkúpenie rozlohy 12 x 25 m2.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 21
Uznesenie č. 72/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vstup obce Ladice do združenia Veľký Tríbeč, bez finančnej podpory obce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 22
Uznesenie č. 73/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 23
Uznesenie č. 74/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2012.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 24
Uznesenie č. 75/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Ladice o pohrebníctve.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 25
Uznesenie č. 76/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) Programový rozpočet obce na rok 2012
a
berie na vedomie
b.) Programový rozpočet na roky 2013 a 2014.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 26
Uznesenie č. 77/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Ladice na rok
2012 a viacročného rozpočtu na roky 2013 a 2014.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 27
Uznesenie č. 78/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

žiadosť TJ Družstevník Ladice o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 28
Uznesenie č. 79/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informácie týkajúce sa vstupu obce do projektu protipovodňových opatrení financovaných
z EÚ
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 29
Uznesenie č. 80/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky roku 2010 pre starostu obce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 30
Uznesenie č. 81/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

správu z vykonanej evidencie knižničného fondu.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 31
Uznesenie č. 82/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
časový plán práce OZ na I. polrok 2012.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 32
Uznesenie č. 83/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
postupné rozpredanie obecnej farmy.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 33
Uznesenie č. 84/2011
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
od 01. 01. 2012 do 31. 08. 2012 poldennú prevádzku Materskej škole, Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

