Obecný úrad v Ladiciach, Ladice 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 12. decembra 2019
v zasadacej miestnosti OZ o 17.00 hod.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila a privítala všetkých prítomných starostka obce.
Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, ktorí sú schopní uznášať sa. Za
zapisovateľku určila Alenu Géciovú. Starostka obce oboznámila prítomných s nasledujúcim
návrhom programu:
Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o podmienkach vyberania poplatku
na území obce Ladice
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb
8. Požiarny poriadok obce Ladice
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ladice na I. polrok 2020
11. Audítorská správa za rok 2018
12. Závery z vykonaných kontrol
13. Správa hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu k 30. 9. 2019
14. Dodatok č. 1 k zmluve o združení, uzavretej dňa 5. 11. 2003
15. Pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu (parc. č.: 6024/2)
16. Rôzne
17. Záver
K predloženému programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani
iné doplňujúce, pozmeňujúce návrhy - uznesenie č. 101.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
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4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o podmienkach vyberania poplatku
na území obce Ladice
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb
8. Požiarny poriadok obce Ladice
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ladice na I. polrok 2020
11. Audítorská správa za rok 2018
12. Závery z vykonaných kontrol
13. Správa hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu k 30. 9. 2019
14. Dodatok č. 1 k zmluve o združení, uzavretej dňa 5. 11. 2003
15. Pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu (parc. č.: 6024/2)
16. Rôzne
17. Záver
Prítomnosť: 6 z 7
Hlasovanie:
- za:
6 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Ing. Farkaš Juraj a Ing. Farkaš Ladislav - uznesenie č. 102.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
určuje
overovateľov zápisnice: Ing. Farkaš Juraj a Ing. Farkaš Ladislav.
Prítomnosť: 6 z 7
Hlasovanie:
- za:
6 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Székelyová Mária a Balážová Helena - uznesenie č. 103.
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Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
návrhovú komisiu: Székelyová Mária a Balážová Helena.
Prítomnosť: 6 z 7
Hlasovanie:
- za:
6 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 17. 10. 2019 (materiál č. 1) vykonala hlavná kontrolórka
obce - uznesenie č. 104.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
berie

na

vedomie

správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení z 17. 10. 2019.
Prítomnosť: 6 z 7
Hlasovanie:
- za:
6 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o podmienkach vyberania poplatku
na území obce Ladice
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o podmienkach vyberania poplatku na
území obce Ladice (materiál č. 2) predniesla starostka obce - uznesenie č. 105.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o podmienkach vyberania poplatku na území obce
Ladice.
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Prítomnosť: 6 z 7
Hlasovanie:
- za:
6 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
6. Návrh všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (materiál č. 3) predniesla starostka obce uznesenie č. 106.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Prítomnosť: 6 z 7
Hlasovanie:
- za:
6 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb (materiál č. 4) predniesla starostka obce – uznesenie č. 107.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Prítomnosť: 6 z 7
Hlasovanie:
- za:
6 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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8. Požiarny poriadok obce
Požiarny poriadok obce (materiál č. 5) predniesla starostka obce, ktorá informovala
prítomných o skutočnosti, že obec si neplnila žiadne povinnosti vyplývajúce jej vo veciach
zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. V súčasnosti je spracovaná
kompletná dokumentácia, ktorá tieto úlohy rieši a súčasťou dokumentácie je aj predkladaný
požiarny poriadok obce - uznesenie č. 108.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
požiarny poriadok obce Ladice.
Prítomnosť: 6 z 7
Hlasovanie:
- za:
6 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 a 2022 (materiál č. 6) predložila
starostka obce. K návrhu rozpočtu predniesla stanovisko aj hlavná kontrolórka obce –
uznesenie č. 109.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
a.) s c h v a ľ u j e
rozpočet obce Ladice na rok 2020,
b.) b e r i e n a v e d o m i e
rozpočet obce Ladice na rok 2021 a 2022,
c.) b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu obce Ladice na rok 2020.
Prítomnosť: 7 z 7
Hlasovanie:
- za:
7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc.
Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ladice na I. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ladice na I. polrok 2020 (materiál
č. 7) predložila hlavná kontrolórka obce. Starostka obce odporučila doplniť plán kontrolnej
činnosti o vykonanie kontroly na poskytnutú dotáciu pre TJ Ladice. K predloženému
doplneniu poslanci nemali žiadne pripomienky – uznesenie č. 110.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ladice na I. polrok 2020.
Prítomnosť: 7 z 7
Hlasovanie:
- za:
7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc.
Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
11. Audítorská správa za rok 2018
Správu audítora za rok 2018 (materiál č. 8) predniesla starostka obce – uznesenie č. 111.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
berie na vedomie
audítorskú správu za rok 2018.
Prítomnosť: 7 z 7
Hlasovanie:
- za:
7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc.
Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
12. Závery z vykonaných kontrol
Starostka obce informovala prítomných o vykonaných kontrolách:
 Finančná kontrola vykonaná dňa 9. 9. 2019 na projekt „Revitalizácia verejného
priestranstva v obci Ladice“ z PPA. Pochybenia neboli zistené, obec žiadanú čiastku
vo výške 95 728,56 Eur na uvedený projekt obdržala v plnej výške.
 Kontrola vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi
vykonaná dňa 24. 10. 2019 z HaZZ. Pri komplexnej kontrole boli zistené nedostatky,
čiže obec doteraz nemá vypracované žiadne zákonné dokumentácie. Termín
odstránenia do 30. 04. 2020.
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 Kontrola z výkonu štátnej vodnej správy vykonaná dňa 5. 11. 2019 z OÚ Zlaté
Moravce. Pochybenia neboli zistené.
 Finančná kontrola vykonaná dňa 21. 11. 2019 na projekt „Ladice – vodojem
Podskalie“ z Enviromentálneho fondu. Pochybenia neboli zistené.
 Finančná kontrola vykonaná dňa 9. 12. 2019 na projekt „Obecný úrad – rekonštrukcia“
z Enviromentálneho fondu. Pochybenia neboli zistené.
 Finančná kontrola vykonaná dňa 9. 12. 2019 na projekt „Modernizácia miestnej
infraštruktúry v obci Ladice“ z PPA. Boli zistené pochybenia vo verejnom obstarávaní
pri výbere dodávateľa na projektovú dokumentáciu. Obci bude skrátená platba o 480
Eur.
Uznesenie č. 112
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
berie na vedomie
 vykonanú finančnú kontrolu dňa 9. 9. 2019 na projekt „Revitalizácia verejného
priestranstva v obci Ladice“ z PPA,
 vykonanú finančnú kontrolu vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku
ochrany pred požiarmi dňa 24. 10. 2019 z HaZZ,
 vykonanú kontrolu z výkonu štátnej vodnej správy dňa 5. 11. 2019 z OÚ Zlaté
Moravce,
 vykonanú finančnú kontrolu dňa 21. 11. 2019 na projekt „Ladice – vodojem
Podskalie“ z Enviromentálneho fondu,
 vykonanú finančnú kontrolu dňa 9. 12. 2019 na projekt „Obecný úrad – rekonštrukcia“
z Enviromentálneho fondu,
 vykonanú finančnú kontrolu dňa 9. 12. 2019 na projekt „Modernizácia miestnej
infraštruktúry v obci Ladice“ z PPA.
Prítomnosť: 7 z 7
Hlasovanie:
- za:
7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc.
Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
13. Správa hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu k 30. 9. 2019
Správu k plneniu rozpočtu k 30. 9. 2019 predniesla hlavná kontrolórka (materiál č. 9) –
uznesenie č. 113.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
berie na

vedomie

správu hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu k 30. 9. 2019.
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Prítomnosť: 7 z 7
Hlasovanie:
- za:
7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc.
Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
14. Dodatok č. 1 k zmluve o združení, uzavretej dňa 5. 11. 2003
Dodatok č. 1 k zmluve o združení, uzavretej dňa 5. 11. 2003 (materiál č. 10) predniesla
starostka nasledovné: Dodatkom sa rieši, že obec na výkresovú dokumentáciu a výstavbu
„rozšírenia ČOV Beladice“ bude finančne prispievať schválenou sadzbou podľa počtu
obyvateľov k 31. 12. 2018 a zúčastnené obce budú po ukončení výstavby „rozšírenia ČOV
Beladice“ vrátane kanalizácie a šácht vykonávať správu a údržbu celej sústavy spoločne.
Uznesenie č. 114
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
dodatok č. 1 k zmluve o združení, uzavretej dňa 5. 11. 2003.
Prítomnosť: 7 z 7
Hlasovanie:
- za:
7 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav, Bc.
Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
15. Pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu (parc. č. 6024/2)
Pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu boli určené v územno plánovacej
dokumentácií.
Klikač Rudolf – pozemky určené na bytovú výstavbu by zostali v takom stave v akom sú
a predali by sa za nižšiu cenu. Ak by sa pozemok mal vyčistiť cena by bola vyššia.
Ing. Farkaš Juraj – obec zaplatila 5000,00 Eur životnému prostrediu. Výrub nech uskutoční
obec, nech predá drevo a potom vyčistený pozemok nech predáva.
Starostka obce – treba zvážiť všetky možnosti. Nesmie sa však zabudnúť, že obec ak bude
predávať vyčistené pozemky musí uskutočniť verejné obstarávanie na výrub, predaj, zemné
práce. Časovo je to veľmi náročné.
Ing. Farkaš Juraj – zriadiť komisiu, kde budú všetci poslanci bez starostky a komisia
rozhodne.
Po výmene názorov, starostka ukončila rokovanie k tomuto bodu. Uznesenie nebolo prijaté.
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16. Rôzne
 Žiadosť hlavnej kontrolórky (materiál č. 11) o súhlas na vykonávanie inej zárobkovej
činnosti, poprípade podnikateľskej činnosti. K predloženej žiadosti poslanci nemali
námietky – uznesenie č. 115.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
vykonávanie inej zárobkovej činnosti, poprípade podnikateľskej činnosti PhDr. Jane
Klikačovej, Nitrianska 134/18, 951 72
Neverice, ktorá v obci Ladice je hlavnou
kontrolórkou.
Prítomnosť: 6 z 7
Hlasovanie:
- za:
6 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Juraj, Ing. Farkaš Ladislav,
Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Kompostéry určené pre obec Ladice budú rozdeľované do domácností v priebehu
januára 2020. Domácnosť, ktorá odmietne kompostér, musí dať čestné prehlásenie, ale
v prípade kontroly musí preukázať kde dáva biologicky rozložiteľný odpad.
V súčasnom období sa čaká na vykonanie fyzickej kontroly, či boli všetky kompostéry
dodané.
 V posledných mesiacoch sa roztrhlo vrece s anonymnými podnetmi, ktoré má obec
vyriešiť. Je to časovo náročné, lebo niektoré problémy sa ťahajú aj z minulosti a zo
dňa na deň sa nedajú niektoré problémy vyriešiť.
 Občania, ktorí majú umiestnený bez uzatvorených nájomných zmlúv osobné veci budú
v mesiaci január 2020 vyzvaný na vypratanie priestorov.
 Obec Ladice mala záporne vyhodnotenú podanú žiadosť na „kamerový systém“
a rekonštrukciu futbalových šatní, z dôvodu, že nemáme mládežnícky klub. Obec bude
hľadať iné možnosti na získanie finančných prostriedkov.
 Obec Ladice podala žiadosť o poskytnutie podpory v rámci zelených obcí. Žiaľ nevie
podať žiadosť na základe vypísanej výzvy z Enviromentálneho fondu na rozvod vody,
pretože nemá potrebné stavebné povolenie a nemá uzatvorenú zmluvu s dodávateľom
stavby.
 Obec Ladice získala dotáciu na multifunkčné ihrisko z rezervy predsedu vlády vo
výške 37 000,00 Eur. Je zmluva podpísaná a realizácia sa bude vykonávať na budúci
kalendárny rok po ukončení verejného obstarávania.
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 Novoročný ohňostroj – poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, nakoľko obec
nemá dostatok finančných prostriedkov ohňostroj na nový rok 2020 nebude.
V prípade, že by sa našiel sponzor, tak ohňostroj môže byť uskutočniteľný.
8. Záver
Poďakovaním všetkým poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obce za
celoročnú prácu a prianím požehnaných sviatkov starostka obce ukončila schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 12. 12. 2019

Zapísala: Géciová Alena
Mgr. Patayová Alžbeta
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Farkaš Juraj

..........................................

Ing. Farkaš Ladislav

..........................................
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