Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 30. septembra 2010
v zasadacej miestnosti OZ o 18.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Baláž Imrich – 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. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
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: Ing. Molnár Jozef, Süttő Peter
Hlasovanie:

za: 4

3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová a volebná komisia: Ing. Farkaš Ladislav, Hanko Michal
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. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva (príloha č.1) bol predložený referentkou OcÚ,
ktorý rokovací poriadok spracovala. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Rôzne


Oznámenie Ľudovíta Halásza (príloha č. 2) – oznamovateľ informoval o dokončení
prístavby pred vchodovými dverami Rodeo baru v Ladiciach a žiadal o vysvetlenie,
prečo mal schválené otváracie hodiny piatky a soboty len do 2.00 hod. a nie do 4.00
hod.

Kluková Martina – oznamovateľ oznamuje, že odstránil problém hlučnosti, čo vôbec nie je
pravda. Nočný kľud je sústavne rušený, každý týždeň zasahujú policajti, ktorí v niekoľkých
prípadoch našli maloleté deti bez rodičovského dozoru po 22.00 hod. pod vplyvom alkoholu,
čo potom musí riešiť starosta obce.
Ing. Farkaš Ladislav – sťažnosti na Rodeo bar v Ladiciach sú sústavné. Z tohto dôvodu treba
ponechať existujúci stav otváracích hodín. V prípade, ak sa naďalej budú porušovať otváracie
hodiny navrhol uložiť pokutu obcou a otváracie hodiny dovoliť len do 22.00 hod.
S predloženým návrhom, že existujúci stav otváracích hodín sa ponechá súhlasili všetci
poslanci obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:


za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť Evy Pintérovej o predĺženie nájomnej zmluvy (príloha č. 3) – nájomná
zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31. 12. 2010.

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli predĺžiť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Ostatné
podmienky by mali zostať nezmenené ako sú uzatvorené v nájomnej zmluve zo dňa 30. 04.
2007, čo sa týka aj výpovednej lehoty, ktorá je 3. mesačná, ako je uvedené v zmluve.
Hlasovanie:


za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť Jána Bossányiho o odkúpenie časti parcely č. 513/3 (príloha č. 4) – parc.
č. 513/3 zastavané plochy a nádvoria sa nachádzajú v katastrálnom území obce
Ladice. Žiadateľ by mal záujem odkúpiť 196 m² z celkovej plochy 15691 m².

Poslanci obecného zastupiteľstva proti odkúpeniu časti parcely č. 513/3 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 196 m² v katastrálnom území obce Ladice nemali žiadne pripomienky.
Zároveň skonštatovali, že cena za odpredanú nehnuteľnosť bude 0,66 EUR/m², čo bude
129,36 EUR, slovom: stodvadsaťdeväť eur a tridsaťšesť centov príjmom do rozpočtu obce.
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0



Žiadosť Angély a Imricha Fintu o odkúpenie parcely č. 2666/98 (príloha č. 5) –
parc. č. 2666/98 záhrada sa nachádza v katastrálnom území obce Ladice. Žiadatelia by
mali záujem odkúpiť 74 m².

Poslanci obecného zastupiteľstva proti odkúpeniu parc. č. 2666/98 záhrada o výmere 74 m²
v katastrálnom území obce Ladice nemali žiadne pripomienky. Cena za odpredanú
nehnuteľnosť bude činiť 0,66 EUR/m², čo bude 48,84 EUR, slovom: štyridsaťosem eur
a osemdesiatštyri centov príjmom rozpočtu obce.
Hlasovanie:


za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

Návrh na úprava rozpočtu roku 2010 (príloha č. 6) - k predloženej úprave rozpočtu
neboli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

Hlasovanie:

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

7. Schválenie uznesenia
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie (príloha č. 7 – 14).
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

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

V Ladiciach 30. septembra 2010

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Zapisovateľka: Alžbeta Patayová

Overovatelia: Ing. Molnár Jozef
Sütttő Peter

…………………………………………
………………………………………....

Príloha č.: 7

Uznesenie č. 38/2010
zo dňa 30. 09. 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 38/2010
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Ing. Molnár Jozef, Süttő Peter.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 8

Uznesenie č. 39/2010
zo dňa 30. 09. 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 39/2010
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Ing. Farkaš Ladislav a Hanko Michal.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 9

Uznesenie č. 40/2010
zo dňa 30. 09. 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 40/2010
schvaľuje
rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ladiciach.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 10

Uznesenie č. 41/2010
zo dňa 30. 09. 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 41/2010
berie

na

vedomie

a.) oznámenie o dokončení prístavby pred vchodovými dverami Rodeo baru v Ladiciach
odporúča
b.) ponechať existujúci stav otváracích hodín pre Rodeo bar v Ladiciach, ktorý bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26. 05. 2010, uznesením č. 25/2010.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Príloha č.: 11

Uznesenie č. 42/2010
zo dňa 30. 09. 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 42/2010
schvaľuje
a.) predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 30. 04. 2007 na dobu neurčitú pre Evu Pintérovú,
bytom Ladice 211
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

Príloha č.: 12

Uznesenie č. 43/2010
zo dňa 30. 09. 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 43/2010
schvaľ uje
a.) odpredaj parcely č. 513/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m² v
katastrálnom území Ladice, za 0,66 EUR/m², čo bude predstavovať 129,36 EUR,
slovom: stodvadsaťdeväť Eur a tridsaťšesť centov pre Jána Bossányiho, bytom Ladice
177
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

Príloha č.: 13

Uznesenie č. 44/2010
zo dňa 30. 09. 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 44/2010
schvaľuje
c.) odpredaj parcely č. 2666/98 záhrada o výmere 74 m² v katastrálnom území Ladice, za
0,66 EUR/m², čo bude predstavovať 48,84 EUR, slovom: štryridsaťosem Eur a
osemdesiatštyri centov pre Angélu a Imricha Fintu, bytom Ladice 163
a
konštatuje
d.) 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

Príloha č.: 14

Uznesenie č. 45/2010
zo dňa 30. 09. 2010
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 45/2010
schvaľuje
zmenu rozpočtu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a.) a písm. b) zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné operácie:

311.684,90 EUR
302.980,00 EUR
187 227,79 EUR

Bežné výdavky:
311.684,90 EUR
Kapitálové výdavky: 302.980,00 EUR
Finančné operácie:
0,00 EUR

Príjmy celkom:

825 858,69 EUR

Výdavky celkom:

614.664,90 EUR

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

