Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 6. januára 2011
v zasadacej miestnosti OZ o 16.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Süttő Peter - 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. Schválenie zmeny prevádzky MŠ
6. Programový rozpočet 2011 - 2013
7. Rôzne
8. Schválenie uznesenia
9. 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: Hrúzik Miloš a Tasáry Emil
Hlasovanie:

za: 4

3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová a volebná komisia: Baláž Imrich a Brat Tibor
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. Schválenie zmeny prevádzky MŠ
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva a prítomných, že riaditeľka
materskej školy Erika Süttőová požiadala na jeden kalendárny rok o neplatené voľno.
Poverená vedením od 1. januára 2011 je Mária Székelyová. Do konca kalendárneho roka
2010 boli v materskej škole 2 pedagogické sily. O zmenu od 10. januára 2011 sa jedná
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.
Stanovisko k poldennej výchove a vzdelávaniu vydal aj Krajský školský úrad v Nitre.
Poldenná prevádzka by mala začať fungovať od 10. 01. 2011 do 30. 06. 2011
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Programový rozpočet 2011 - 2013
Návrh programového rozpočtu 2011 – 2013 bol zverejnený na úradnej tabuli obce (príloha
č. 1).
Ing. Molnár Jozef – žiadal o vysvetlenie jednotlivých položiek, ktoré obsahujú jednotlivé
programy
Vysvetlenie k programovému rozpočtu 2011 – 2013 podala referentka OcÚ.
Hlavná kontrolórka predniesla stanovisko k návrhu programového rozpočtu na rok 2011 a
viacročného rozpočtu na roky 2012 a 2013 (príloha č. 2).
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 1

7. Rôzne
 Komisia na ochranu verejného zriadená podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu. Za členov tejto komisie boli navrhnutí: Baláž Imrich – tajomník
komisie, Ing. Farkaš Ladislav – predseda komisie, Süttő Peter – člen komisie
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

 Ing. Molnár Jozef – navrhol zmenu pri zverejňovaní zápisníc z obecného
zastupiteľstva a to v zložení: Pozvánka, Zápisnica z obecného zastupiteľstva a Prílohy
tvoriace zápisnicu. Zároveň pripomenul, že od 1. januára 2011 platí zákon
o zverejňovaní zmlúv na internetovej stránke obce.

 Brat Tibor – aké sú príjmy a výdavky na ovce, ktoré má obec vo svojich zásobách.
Hlavná kontrolórka nech vykoná kontrolu všetkých príjmov v a výdavkov na ovce za
rok 2010.
 Hrúzik Miloš – v akom štádiu riešenia je areál a budova pálenice?
Starosta obce k predloženému problému podal nasledujúce stanovisko: V súčasnej dobe
problém pálenice rieši Inšpektorát životného prostredia. Colný úrad z Nitry bol na kontrole
a skonštatovali, že strácajú záujem o tento objekt. Riešenie by bolo, aby sa to kúpilo späť na
obec a vytvoril sa tam klub pre dôchodcov. Žiaľ majiteľka pálenice p. Prieložná za túto
budovu pýta 23.235,00 eur, slovom: dvadsaťtritisíc dvestotridsaťpäť eur, čo je nereálna cena
pre obec. Návrh, že by to obec odkúpila a to v sume 3.800,00 eur, slovom: tritisíc osemsto
eur, za čo to ona kupovala, majiteľka nemá záujem. Nekomunikuje so žiadnou inštitúciou,
nepreberá poštu a pod. Daň z nehnuteľností za túto budovu je uhradená. Pozemok pod
budovou pálenice je majetkom obce.
 Tasáry Emil – budovanie vodovodu svojpomocne
Starosta obce – v súčasnosti sa prepracováva projektová dokumentácia na rozvod vody po
obci, pretože táto dokumentácia bol skôr vyhotovená, ako dokumentácia plynu a kanalizácie.
 Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 (príloha č. 3)
 Hlavná kontrolórka predniesla plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 (príloha č.
4)
 Starosta obce predložil návrh do ktorých výziev by sa obec v tomto roku mohla
zapojiť:
-

Cezhraničná spolupráca – protipovodňové opatrenia a štúdie k protipovodňovým
opatreniam
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Rekonštrukcia kultúrneho domu

Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

 Starosta obce poznamenal, že obec by do budúcna mohla dať vypracovať projekt na
stavby nájomných alebo sociálnych bytov ako nadstavba Základnej a materskej školy,
Obecného úradu.
8. Schválenie uznesenia
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie (príloha č. 5 – 15).
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

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

V Ladiciach 6. januára 2011

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Zapisovateľka: Alžbeta Patayová

Overovatelia: Hrúzik Miloš
Tasáry Emil

…………………………………………
………………………………………....

Príloha č.: 5

Uznesenie č. 1/2011
zo dňa 6. 1. 2011
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
Schválenie zmeny prevádzky MŠ
Programový rozpočet 2011 – 2013
Rôzne
Schválenie uznesenia
Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 6

Uznesenie č. 2/2011
zo dňa 6. 1. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Hrúzik Miloš a Tasáry Emil.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 7

Uznesenie č. 3/2011
zo dňa 6. 1. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Baláž Imrich a Brat Tibor.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 8

Uznesenie č. 4/2011
zo dňa 6. 1. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) Programový rozpočet obce na rok 2011

a

B e r i e n a v e d o mi e
b.) Programový rozpočet na roky 2012 a 2013.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 9

Uznesenie č. 5/2011
zo dňa 6. 1. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
od 10. 01. 2011 do 30. 06. 2011 poldennú prevádzku v Materskej škole, Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 10

Uznesenie č. 6/2011
zo dňa 6. 1. 2011
Obecné zastupiteľstvo
Berie

n a

vedomie

a.) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Ladice
na rok 2011 a viacročného rozpočtu na roky 2012 a 2013
b.) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 od hlavnej kontrolórky obce

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 11

Uznesenie č. 7/2011
zo dňa 6. 1. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 hlavného kontrolóra obce Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 12

Uznesenie č. 8/2011
zo dňa 6. 1. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
komisiu na ochranu verejného záujmu zriadenú podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu a to v zložení: Baláž Imrich – tajomník komisie, Ing. Farkaš Ladislav –
predseda komisie, Süttő Peter – člen komisie

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 13

Uznesenie č. 9/2011
zo dňa 6. 1. 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vstúpiť do nasledujúcich výziev v roku 2011:
a.) Cezhraničná spolupráca – protipovodňové opatrenia a štúdie k protipovodňovým
opatreniam
b.) Rekonštrukcia miestnych komunikácií
c.) Rekonštrukcia kultúrneho domu

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 14

Uznesenie č. 10/2011
zo dňa 6. 1. 2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
výhľadovo projekt stavby nájomných alebo sociálnych bytov ako nadstavbu Základnej
a materskej školy, Obecného úradu.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 15

Uznesenie č. 11/2011
zo dňa 6. 1. 2011
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
zverejňovať na internetovej stránke obce pozvánku na obecné zastupiteľstvo, zápisnicu z
obecného zastupiteľstva a prílohy tvoriace zápisnicu.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

