Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 28. februára 2011
v zasadacej miestnosti OZ o 18.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Brat Tibor - 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. Prejednanie problematiky separovaného zberu, komunálneho odpadu,
biologických odpadov v obci Ladice
6. Rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. Záver
K programu neboli pripomienky ani doplňujúce či pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

proti: 0

zdržal sa: 2

2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Süttő Peter a Baláž Imrich
Hlasovanie:

za: 4

3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová a volebná komisia: Ing. Farkaš Ladislav a Hrúzik Miloš
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 2

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. Prejednanie problematiky separovaného
biologických odpadov v obci Ladice

zberu,

komunálneho

odpadu,

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že odúsúhlasený projekt obce
na skvalitnenie separovaného zberu a zriadenia separovaného dvora, že Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky pozastavilo výzvu, preto je možnosť tento čas
pozastavenia využiť na vybavenie „EIA” vyjadrení. Zároveň upozornil na možné problémy v
nastávajúcom období v oblasti biologických odpadov obce a občanov. Taktiež upozornil
poslancov obecného zastupiteľstva na potrebu riešenia kosenia v obci, nakoľko obec v
súčasnej dobe nemá v evidencií dostatok UoZ. Starosta obce načrtol aj možný spôsob riešenia
tohto problému.
Ing. Molnár Jozef – navrhol, aby na základe cenových ponúk bola vybraná firma na zber
komunálneho odpadu
Hrúzik Miloš – informoval prítomných, že Poľovnícke združenie Choceň na svojej výročnej
schôdzi si naplánvala čistenie poľných ciest od odpadov
6. Rôzne


Žiadosť Telovýchovnej jednoty Družstevník Ladice o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce

Ing. Farkaš Ladislav – posunúť na účet TJ 1.000,00 EUR, slovom: tisíc eur, ďalšia čiastka
1.000,00 EUR bude podmienená s vykázaním nejakej činnosti v prospech obce. S týmto
návrhom súhlasili aj ostatní členovia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:


za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Rada školy pri materskej a základnej škole – z radov poslancov do rád boli
navrhnutý:

Süttő Peter do rady školy pri základnej škole
Hrúzik Miloš do rady školy pri materskej škole
Hlasovanie:


proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť o kúpu pozemku od Kľučiarovej Jozefíny – jedná sa o parc. č. 4174/3 v
kat. území obce Ladice o výmere 48 m². K predmetnej žiadosti poslanci obecného
zastupiteľstva zaujali kladné stanovisko, t. j. Predaj 48 m² po 0,66 EUR/m² bude činiť
31,68 EUR, slovom: tridsaťjeden eur a šesťdeisatosem centov.

Hlasovanie:


za: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Nájomné byty – starosta obce k tejto problematike podal úvodnú informáciu.
Následným krokom by malo byť vypracovanie projektovej dokumentácií na stavebné
povolenie a následné vybavenie stavebného povolenia.

Baláž Imrich – projekt nad školou nie je optimálny

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na vyhlásení projektu pre obyvateľov po
prípade oznámenie dať aj v iných katastroch a v prípade dostatočného záujmu pokračovať v
začatých prácach. Zároveň sa zhodli, že do nasledujúcej schôdze sa pripravia materiály
týkajúce sa všetkých výdavkov tohto projektu.
7. Schválenie uznesenia
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie (príloha č. 1 - 8).
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

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

V Ladiciach 28. februára 2011

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Zapisovateľka: Mgr. Alžbeta Patayová

Overovatelia: Süttő Peter
Baláž Imrich

…………………………………………
………………………………………....

Príloha č.: 1

Uznesenie č. 12/2011
zo dňa 28. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Prejednanie problematiky separovaného zberu, komunálneho odpadu,
biologických odpadov v obci Ladice
6. Rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 2

Uznesenie č. 13/2011
zo dňa 28. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Süttő Peter a Baláž Imrich.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 3

Uznesenie č. 14/2011
zo dňa 28. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Ing. Farkaš Ladislav a Hrúzik Miloš.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 4

Uznesenie č. 15/2011
zo dňa 28. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
a.) výber firmy na zber komunálneho odpadu na základe predložených cenových ponúk.
a
berie na

vedomie

b.) naplánované čistenie poľných ciest od odpadov Poľovníckym združením Choceň
Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 5

Uznesenie č. 16/2011
zo dňa 28. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť Telovýchovnej jednoty Družstevník
a
odporúča
previesť finančné prostriedky vo výške 1.000,00 EUR, slovom: tisíc eur na účet Telovýchovnej jednoty Družstevník a následnu uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov
podľa VZN č. 10/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 6

Uznesenie č. 17/2011
zo dňa 28. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) do rady školy pri materskej škole poslanca obecného zastupiteľstva Miloša Hrúzika
b.) do rady školy pri základnej škole poslanca obecného zastupiteľstva Petra Süttőa.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 7

Uznesenie č. 18/2011
zo dňa 28. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
a.) vypracovanie kompletnej zostavy výdavkov týkajúcich sa nájomných bytov.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 8

Uznesenie č. 19/2011
zo dňa 28. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) odpredaj parcely č. 4174/3 trvalo trávnaté porasty o výmere 48 m² v katastrálnom
území Ladice, za 0,66 EUR/m², čo bude predstavovať 31,68 EUR, slovom:
tridsaťjeden eur a šesťdesiatosem centov pre Jozefínu Kľučiarovú, bytom Ladice 173
a
konštatuje
b.) že je to prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

