Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 25. marca 2011
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. Kontrola plnenia uznesení
5. Výsledky inventarizácie za rok 2010
6. Hospodárenie za rok 2010 – výročná správa za rok 2010
7. Záverečný účet obce za rok 2010
8. Investičné a neinvestičné akcie
9. Plnenie sociálneho programu obce
10. Práca v záujmových združeniach
11. Rôzne
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
K programu neboli pripomienky ani doplňujúce či pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Ing. Molnár
Jozef, Tasáry Emil, Süttő Peter)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Ing. Molnár Jozef a Tasáry Emil
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Süttő Peter)
- proti:
0
- zdržal sa: 2 (Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil)

3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová a volebná komisia: Ing. Farkaš Ladislav a Brat Tibor
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Hrúzik Miloš, Süttő Peter, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil )
- proti:
0
- zdržal sa: 2 (Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav)
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. K vykonanej kontrole uznesenia neboli
žiadne pripomienky ani zo strany poslancov ani zo strany starostu obce.
5. Výsledky inventarizácie za rok 2010
Predseda ústrednej inventarizačnej komisie Ing. Farkaš Ladislav predniesol záznam zo
zasadnutia ústrednej inventarizačnej komisie dňa 21. 01. 2011 (príloha č. 1). Poslanci
obecného zastupiteľstva k výsledkom inventarizácie za rok 2010 nemali žiadne pripomienky.
Starosta obce navrhol, okrem odmeny, ktorá poslancom obecného zastupiteľstva prináleží,
schváliť odmenu tým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí vykonávali činnosť v
inventarizačnej komisií a to výške 30,00 Eur, čo v prepočte znamená, hrubý príjem 38,00 Eur,
slovom: tridsaťosmem eur. K predmetnému návrhu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie:
- za:
5 (Brat Tibor, Hrúzik Miloš, Süttő Peter, Ing. Molnár Jozef, Tasáry Emil )
- proti:
0
- zdržal sa: 2 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav)
6. Hospodárenie za rok 2010 – výročná správa za rok 2010
Výročnú správu obce Ladice za rok 2010 predniesla referentka OcÚ (príloha č. 2).
Poslanci obecného zastupiteľstva diskutovali k jednotlivým výdavkom bežného a
kapitálového rozpočtu.
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Süttő Peter,
Tasáry Emil )
- proti:
0
- zdržal sa: 1 (Ing. Molnár Jozef)

7. Záverečný účet obce Ladice za rok 2010
Záverečný účet obce Ladice za rok 2010 predniesla referentka OcÚ (príloha č. 3). K
predloženému záverečnému účtu za rok 2010 predložila svoje odborné stanovisko aj hlavná
kontrolórka obce, Bednárová Silvia (príloha č. 4).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Süttő Peter,
Tasáry Emil )
- proti:
0
- zdržal sa: 1 (Ing. Molnár Jozef)
8. Investičné a neinvestičné akcie obce
Starosta obce skonštatoval, že obec má pripravené do budúcich výziev pre Ministerstvo
pôdohospodárstva (obce mimo pólov rastu) dva projekty:
- rekonštrukcia kultúrneho domu Ladice
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Tekovský rad
Podľa dostupných informácií obec nemôže podať súčasne oba projekty. Preto starosta obce
navrhol, aby sa pri budúcej vypísanej výzve podal projekt, rekonštrukcie kultúrneho domu
Ladice.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Ing. Molnár
Jozef, Tasáry Emil, Süttő Peter)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Starosta obce informoval, že obec má zatiaľ nevyhodnotené žiadosti na Enviromentálnom
fonde:
1. Vodojem Ladice
2. Ladice – kanalizačná sieť.
Starosta obce informoval prítomných, že obec Ladice bola úspešná pri výbere na
protipovodňové opatrenia Úradom vlády SR.
9. Plnenie sociálneho programu obce
Starosta obce informoval prítomných, že obec má vo svojej pôsobnosti opatrovateľskú
službu, ktorá je poskytovaná jednej osobe. V súčasnej dobe by sa mala sociálna práca v obci
rozšíriť na terénnu sociálnu prácu, pretože v neskorých večerných a ranných hodinách 12. a
13. ročné deti bez dozoru rodičov sa pohybujú v miestnom bare.
V súčasnej dobe v obci menšie obecné práce vykonáva 7 osôb. Týto občania poberajú aj
dávky v hmotnej núdzi.

10. Práca v záujmových združeniach
V obci funguje niekoľko spoločenských organizácií. Telovýchovná Jednota Družstevník
Ladice v súčasnej dobe rozbieha jarnú sezónu. Stolnotenisový oddiel naopak ukončuje
jesennú sezónu.
Našlo sa niekoľko nadšencov, ktorí by cvičili „Zumbu”.
Deň matiek v mesiaci máj sa bude organizovať v spolupráci s materskou a základnou
školou.
11. Rôzne
 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku od Ing. Dariny Pípašovej (príloha č. 5).
Ing. Molnár Jozef vzniesol námietku, že parcela č. 3066 KN „E” je parcela bývalej čiernej
skládky a preto treba požiadať Obvodný úrad životného prostredia o vyjadrenie.
 Žiadosť na povolenie drobnej stavby od Gregora Púchovského (príloha č. 6)
Ing. Molnár Jozef – najprv žiadateľ nech predloží podklady (geometrický plán) k nazretiu.
 Žiadosť o prerokovanie a zaujatie stanoviska poslancov obecného zastupiteľstva od
Ing. Ivana Fazekaša a Ing. Zoltána Fazekaša, obaja bytom Ladice 56 (príloha č. 7).
Táto žiadosť bola predložená e – mailom, dňa 24. marca 2011.
K predmetnej žiadosti poslanci obecného zastupiteľstva ako aj ďalší prítomní viedli búrlivú
diskusiu. Morálne podporujú myšlienku, aby občania Ladíc poľovali v Ladiciach poslanci
obecného zastupiteľstva: Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Molnár Jozef, Süttő Peter a Tasáry
Emil.
 Poslanec obecného zastupiteľstva Tasáry Emil tlmočil od voličov otázky týkajúce sa:
-

havarijného stavu žumpy spoločnej budovy obecného úradu, Jednoty a Pošty
rozdeleniu stavebných pozemkov pri „Kamennom obraze”
úpravy ciest vedúcich do vinohradov

Starosta obce podal nasledujúce vysvetlenie k predmetným témam: Havarijný stav žumpy sa
plánuje v blízkej budúcnosti riešiť izoláciou. Stavebné pozemky pri „Kamennom obraze” sa v
súčasnosti riešia, pretože sa tam nachádzajú aj vlastníci, ktorí bývajú v Česku a aj v
Maďarsku. Úprava ciest vedúcich do vinohradov sa zatiaľ rieši v rámci pozemkových úprav.
 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnostiach odvozu,
skládkovania a uloženia odpadu Technickými službami v Zlatých Moravciach a Sita
Nitra.
K predmetnému bodu poslanci zaujali stanovisko, aby v roku 2011 odvoz, skládkovanie a
uloženie odpadu vykonávali Technické služby Zlaté Moravce.

 Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby predložili návrh na
vybratie dlažby, ktorá by bola položená v prístrešku domu smútku.
Poslanci obecného zastupiteľstva odporúčili nakúpiť vymývanú dlažbu, ktorá by sa mala
vybrať z troch ponúk.
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Ing. Molnár
Jozef, Tasáry Emil, Süttő Peter)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Starosta obce podal informáciu k nájomným bytom. Skonštatoval, že na základe
rozhlasovej relácie o nájomné byty prejavili záujem títo občania /budúci
prenajímatelia bytov/: Ladislav Szabo, Martina Kluková, Jana Bačová, Mária
Baráthová, Eva Fazekašová, Magdaléna Székelyová, Mária Székelyová.
Poslanci obecného zastupiteľstva odporučili vytvoriť komisiu pre verejné obstarávanie na
výber projektanta na vyhotovenie projektu na stavebné povolenie
12. Schválenie uznesenia
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie (príloha č. 8 - 22).
Hlasovanie:
- za:
7 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Hrúzik Miloš, Ing. Molnár
Jozef, Tasáry Emil, Süttő Peter)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
13. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 25. marca 2011
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
Zapisovateľka: Mgr. Alžbeta Patayová

Overovatelia: Ing. Molnár Jozef
Tasáry Emil

…………………………………………
………………………………………....

Príloha č.: 8

Uznesenie č. 20/2011
zo dňa 25. 3. 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. Výsledky inventarizácie za rok 2010
6. Hospodárenie za rok 2010 – výročná správa za rok 2010
7. Záverečný účet obce za rok 2010
8. Investičné a neinvestičné akcie
9. Plnenie sociálneho programu obce
10. Práca v záujmových združeniach
11. Rôzne
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 9

Uznesenie č. 21/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Ing. Molnár Jozef a Tasáry Emil.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 10

Uznesenie č. 22/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Ing. Farkaš Ladislav a Brat Tibor.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 11

Uznesenie č. 23/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

a.) výsledky inventarizácie za rok 2010
a
schvaľuje
b.) poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí boli členovia inventarizačných komisií
odmenu v čistom vo výške 30,00 Eur, čo v prepočte znamená, hrubý príjem 38,00 Eur,
slovom: tridsaťosem eur.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 12

Uznesenie č. 24/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výročnú správu obce Ladice za rok 2010.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 13

Uznesenie č. 25/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
a.) záverečný účet obce za rok 2010 s celoročným hospodárením bez výhrad s nasledovnými
vykázanými údajmi:
Kategória

Rozpočtové hospodárenie obce
za rok 2010

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

225 176,04
253 474,03
- 28 297,99

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

100 080,83
118 377,03
-18 296,20

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

325 256,87
371 851,06
- 46 594,19
0,00
- 46 594,19

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu obce za rok 2010 vyplýva schodok hospodárenia
bežného roka v celkovej výške 46 594,19 EUR, ktoré navrhujeme vykryť z rezervného fondu.

a
berie na vedomie :
b.) odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 14

Uznesenie č. 26/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pri budúcej vypísanej výzve podať projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 15

Uznesenie č. 27/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
berie

na

vedomie

a.) žiadosť od Ing. Pípašovej Dariny o odkúpenie obecného pozemku parc. č.
3066 KN „E” v kat. území obce Ladice
a
odporúča
b.) požiadať Obvodný úrad životného prostredia o vyjadrenie, či sa jedná o bývalú
skládku odpadu.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 16

Uznesenie č. 28/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
berie

na

vedomie

a.) žiadosť od Gregora Púchovského vo veci povolenia drobnej stavby
a
odkladá
b.) riešenie žiadosti na nasledujúcu schôdzu obecného zastupiteľstva, kde predloží
podklady (geometrický plán) k nazretiu.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 17

Uznesenie č. 29/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
berie

na

vedomie

žiadosť Ivana Fazekaša a Zoltána Fazekaša, obaja bytom Ladice č. 56. Morálne podporujú
myšlienku, aby občania Ladíc poľovali v Ladiciach poslanci obecného zastupiteľstva: Baláž
Imrich, Brat Tibor, Ing. Molnár Jozef, Süttő Peter a Tasáry Emil.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 18

Uznesenie č. 30/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
riešiť havarijný stav žumpy spoločnej budovy obecného úradu, Jednoty a Pošty.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 19

Uznesenie č. 31/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
aby v roku 2011 odvoz, skládkovanie a uloženie odpadu vykonávali Technické služby Zlaté
Moravce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 20

Uznesenie č. 32/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nákup vymývanej dlažby do prístrešku domu smútku na základe troch ponúk.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 21

Uznesenie č. 33/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
berie

na

vedomie

a
doporučuje
vytvoriť komisiu pre verejné obstarávanie na výber projektanta na vyhotovenie projektu na
stavebné povolenie.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 22

Uznesenie č. 34/2011
zo dňa 25. 3. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a
podporuje
aby Ladický poľovníci poľovali v Ladiciach.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

