Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 23. apríla 2010
v zasadacej miestnosti OZ o 18.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Baláž Imrich – ospravedlnený, Süttő Peter – 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. Skonštatoval, že zasadanie bolo zvolané na základe sťažnosti
a osočovania bývalého starostu obce Imricha Vargu, na nečinnosť súčasného a bývalého
obecného zastupiteľstva a starostu obce Ing. Farkaša Juraja ohľadom investície „Ladice –
kanalizačná sieť“. 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 investície „Ladice – kanalizačná sieť“
6. Schválenie uznesenia
7. Záver
K programu neboli pripomienky ani doplňujúce či pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

proti: 0

zdržal sa: 2

2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Ing. Farkaš Ladislav a Hanko Michal
Hlasovanie:

za: 3

3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová a volebná komisia: Kluková Martina a Ing. Molnár Jozef
Hlasovanie:

za: 3

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 investície „Ladice – kanalizačná sieť”
Ing. Vyskoč Jozef – Ekostavby:
Bola vyhotovená projektová dokumentácia a bola vyhlásená verejná súťaž na investíciu
„Ladice – kanalizačná sieť“. V tejto súťaži bola komisiou vybraná firma Ekostavby a bola
podpísaná aj zmluva o dielo, ktorá doteraz má spolu so zmluvou aj dva dodatky. Každý rok
sa podávajú žiadosti na Enviromentálny fond a tá vyhodnocuje jednotlivo každú žiadosť na
každú obec. Obec Ladice od roku 2002 získala na investíciu „Ladice – kanalizačná sieť“
591.1445,00 EUR z Enviromentálneho fondu okrem rokov 2004, 2007 a 2008. Okrem týchto
finančných prostriedkov obec musí preukázať, že má vlastné finančné prostriedky vo výške 5
% z pridelenej čiastky. Po vykonaní prác sa vyhotoví faktúra a s ďalšími potrebnými
dokladmi sa posiela na Enviromentálny fond. Tá všetky zaslané doklady preskúma a až potom
zašle obci schválenú a pridelenú dotáciu, ktorá po obdržaní následne poukazuje finančné
prostriedky firme Ekostavby.
Varga Imrich – bývalý starosta obce:
Materiál a hlavná cesta nemali pripravené stavenisko, preto sa išlo do Kostolian pod
Tríbečom, kde boli zobrané aj peniaze, ktoré boli našej obci schválené. Každá obec má nárok
zadarmo vybudovať kanalizáciu a vodovod.
Ing. Vyskoč Jozef – Ekostavby
Obec Kostoľany pod Tríbečom mali podanú úplne inú žiadosť na Ministerstvo
pôdohospodárstva na rekonštrukciu ciest a nie na kanalizáciu. Tieto finančné prostriedky sa
nemôžu z jedného rezortu posúvať do ďalšieho. O finančné prostriedky sa treba uchádzať
formou podaných žiadostí ani jedna obec ich nemôže obdržať zadarmo.
Ing. Molnár Jozef – poslanec OZ:
Hlavná kontrolórka nemá schválený plán kontroly. Preto navrhol, aby vykonala kontrolu
všetkých dokladov, ktoré súvisia s investíciu „Ladice – kanalizačná sieť“.
Varga Imrich – bývalý starosta obce:
Súčasný starosta obce Ing. Farkaš Juraj stratil kontakt so stavebným dozorom a neplní si
svoje povinnosti.
Bako Štefan – stavebný dozor investície „Ladice – kanalizačná sieť“
Každá faktúra ktorá bola vystavená bola aj prekontrolovaná.
6. Schválenie uznesenia
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie (príloha č. 1 – 4).
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

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

V Ladiciach 23. apríla 2010

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Zapisovateľka: Alžbeta Patayová

Overovatelia: Ing. Farkaš Ladislav
Hanko Michal

…………………………………………
………………………………………....

Príloha č.: 1

Uznesenie č. 11/2010
zo dňa 23. 04. 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 11/2010
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Ing. Farkaš Ladislav a Hanko Michal.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 2

Uznesenie č. 12/2010
zo dňa 23. 04. 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 12/2010
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Kluková Martina a Ing. Molnár Jozef.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 3

Uznesenie č. 13/2010
zo dňa 23. 04. 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/2010
doporučuje
hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu na všetky doklady súvisiace s investíciou „Ladice –
kanalizačná sieť”.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 4

Uznesenie č. 14/2010
zo dňa 23. 04. 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/2010
berie

na

vedomie

a.) informácie podané Ing. Vyskočom Jozefom – Ekostavby
b.) informácie podané Bakom Štefanom – stavebným dozorom
c.) pripomienky a sťažnosť Varga Imricha

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

