Obecný úrad v Ladiciach, Ladice 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 18. septembra 2019
v zasadacej miestnosti OZ o 17.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Farkaš Juraj – ospravedlnený, Klikač Rudolf – ospravedlnený
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 Bc. Evu Pintérovú. 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. Zloženie sľubu náhradného poslanca obecného zastupiteľstva
6. Voľba hlavného kontrolóra obce
7. Prijatie úveru na refundáciu nákladov súvisiacich so zmluvou o nenávratný finančný
príspevok č. 074NR220180 vo výške 99 000,00 Eur
8. Zmena uznesenia č. 48 na základe prerušenia vkladu 1574/2019-011 – predaj
nehnuteľností manželom Potockým
9. Cenová ponuka na hydrogeologický prieskum
10. Rôzne
11. Záver
K predloženému programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani
iné doplňujúce, pozmeňujúce návrhy - uznesenie č. 76.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadania
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Zloženie sľubu náhradného poslanca obecného zastupiteľstva
Voľba hlavného kontrolóra obce
Prijatie úveru na refundáciu nákladov súvisiacich so zmluvou o nenávratný finančný
príspevok č. 074NR220180 vo výške 99 000,00 Eur
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8. Zmena uznesenia č. 48 na základe prerušenia vkladu 1574/2019-011 – predaj
nehnuteľností manželom Potockým
9. Cenová ponuka na hydrogeologický prieskum
10. Rôzne
11. Záver
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
4 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc.Hrúzik Miloš, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Ing. Farkaš Ladislav a Bc. Miloš Hrúzik - uznesenie č. 77.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
určuje
overovateľov zápisnice: Ing. Farkaš Ladislav a Bc. Miloš Hrúzik.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
4 (Balážová Helena, Ing.Farkaš Ladislav, Bc.Hrúzik Miloš, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Balážová Helena a Székelyová Mária - uznesenie č. 78.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
návrhovú komisiu: Balážová Helena a Székelyová Mária.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
4 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc.Hrúzik Miloš, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 15. 7. 2019 (materiál č. 1) vykonala hlavná kontrolórka
obce. Správu z dôvodu neúčasti Bednárovej Silvií predniesla starostka obce - uznesenie č. 79.
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Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
berie

na

vedomie

správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení z 15. 7. 2019.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
4 (Balážová Helena, Ing.Farkaš Ladislav, Bc.Hrúzik Miloš, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
5. Zloženie sľubu náhradného poslanca obecného zastupiteľstva.
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že dňa 09. 09. 2019 zomrel
poslanec Tapfer Štefan. Následne privítala náhradného poslanca obecného zastupiteľstva
Tomáša Csekeiho, ktorý na základe zápisnice z komunálnych volieb mal najviac hlasov.
Zároveň ho vyzvala, aby podľa § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov zložil zákonom predpísaný sľub a vlastnoručne podpísal text
sľubu (materiál č. 2) - uznesenie č. 80.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
k o n š t a t u j e , že
Csekei Tomáš zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
6. Voľba hlavného kontrolóra obce
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že 15. júla 2019 bolo
uznesením č. 67 vyhlásené výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra obce. Termín na
doručenie žiadostí bol 2. 9. 2019. Do podateľne obecného úradu v stanovenom termíne prišla
jedna žiadosť. Pri otváraní obálok dňa 2. 9. 2019 obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že PhDr.
Klikačová Jana, bytom Nitrianska 134/18, Neverice spĺňa všetky kritériá a môže byť prizvaná
na zasadanie obecného zastupiteľstva. Starostka obce sa spýtala poslancov obecného
zastupiteľstva, akým hlasovaním budú voliť hlavného kontrolóra verejným alebo tajným
hlasovaním. Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli na verejnom hlasovaní - uznesenie
č. 81.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
a.) s c h v a ľ u j e
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spôsob voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním,
b.) volí
do funkcie hlavného kontrolóra obce Ladice PhDr. Klikačovú Janu, Nitrianska 134/18,
Neverice na 8 % úväzok (3 hodiny týždenne) s nástupom do pracovného pomeru od
1. októbra 2019,
c.) u r č u j e
plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom na ust. § 18c ods. 2, podľa závislosti od
dĺžky pracovného času (8 % pracovný úväzok).
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
7. Prijatie úveru na refundáciu nákladov súvisiacich so zmluvou o nenávratný finančný
príspevok č. 074NR220180 vo výške 99 0000,00 Eur
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o podpísanej zmluve
o nenávratný finančný príspevok č. 074NR220180 s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
na nakladač s príslušenstvom, mulčovacie rameno a šípovú radlicu s rozmetadlom soli vo
výške 99 000,00 Eur. V žiadosti bolo uvedené, že sa výdavky budú uhrádzať refundačne.
Z uvedeného dôvodu je nutné, aby výdavok v uvedenej výške bol hradený z krátkodobého
bankového úveru, prijatého v OTP Banka Slovensko, a. s. (materiál č. 3). Poslanci obecného
zastupiteľstva s uvedenou formou súhlasili bez pripomienok - uznesenie č. 82.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
a. realizáciu investičného zámeru „Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu
zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov“
b. prijatie úveru vo výške 99 000,00 Eur od OTP Banka Slovensko a. s., na
predfinancovanie nenávratného finančného príspevku podľa zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č.074NR220180.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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8. Zmena uznesenia č. 48 na základe prerušenia vkladu V 1574/2019-11- predaj
nehnuteľností manželom Potockým
Starostka obce informovala prítomných, že došlo k prerušeniu vkladu v katastri nehnuteľností
Zlaté Moravce pri odpredaji nehnuteľností manželom Potockým (materiál č.4) – uznesenie č.
83.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
a.) r u š í
v plnom znení uznesenie č. 48 z 20. 06. 2019
b.) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a ods. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov v katastrálnom území Ladice odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa
parcelu č. 446/2 KN „C“ záhrada o výmere 653 m2 a parcelu č. 446/3 KN „C“ zastavané
plochy a nádvoria o výmere 333 m2 pre Jozefa Potockého rod. Potockého a Máriu Potockú,
rod. Klukovú, bytom Ladice č. 278 do bezpodielového spoluvlastníctva 1/1 za 7 888,00 Eur,
slovom: sedemtisíc osemstoosemdesiatosem eur. Odôvodnenie osobitného zreteľa: nedostatok
finančných prostriedkov.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
9. Cenová ponuka na hydrogeologický prieskum
Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva cenovú ponuku na
hydrogeologický prieskum v hodnote 12 000,00 Eur (materiál č. 5). Prieskum je potrebný
k legalizácií studní, ktoré sú vo vlastníctve obce. Do dnešného dňa obec nemá zlegalizované
zdroje pitnej vody, ktoré budú do budúcna určené ako zdroje pitnej vody a sú potrebné, aby
obec získala stavebné povolenie na rozvod vody. Fakturácia výkonov týkajúcich sa prieskumu
by mali prebehnúť v priebehu budúceho kalendárneho roka, nakoľko už v tomto roku
rozpočet nechce viac zaťažovať. Investíciu považuje za opodstatnenú a do budúcna je to prvý
krok, ktorý obec musí spraviť, aby dostala stavebné povolenie na vodovod - uznesenie č. 84.
Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
schvaľuje
vyhotovenie objednávky na základe cenovej ponuky na hydrogeologický prieskum, pre účely
zelegalizovania zdrojov pitnej vody v obci Ladice.
Prítomnosť: 5 z 7
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Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
10. Rôzne


Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o prebiehajúcom
posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre „Beladice – rozšírenie ČOV. Najnovšie
informácie sú, že sa čaká na vydanie územného rozhodnutia - uznesenie č. 85.

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
berie na vedomie
informácie týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie pre „Beladice - rozšírenie
ČOV“.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0


Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o prebiehajúcej výstavbe
vodojemu - uznesenie č. 86.

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
berie na vedomie
informáciu o prebiehajúcej výstavbe vodojemu, ktorý bude financovaný z prostriedkov
Enviromentálneho fondu vo výške 99 000,00 Eur a vlastných zdrojov vo výške 4 7 36,85 Eur.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0


Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o výsledku verejného
obstarávania na „Obecný úrad – rekonštrukcia (zvyšovanie energetickej účinnosti –
zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie strechy, výmena okien a dverí)“ uznesenie č. 87.
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Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
berie na vedomie
výsledok verejného obstarávania na „Obecný úrad – rekonštrukcia (zvyšovanie energetickej
účinnosti – zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie strechy, výmena okien
a dverí).
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0


Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o podpísaní zmluvy WIFI
pre Teba, ktorá by sa mala zrealizovať počas mesiaca október alebo november 2019 uznesenie č. 88.

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
berie na vedomie
podpísanie zmluvy, ktorá sa bude realizovať počas mesiaca október alebo november 2019.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0


Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o podpísaní zmluvy
s Úradom vlády SR na detské ihrisko, ktoré by malo byť dokončené do 31. 10. 2020 uznesenie č. 89.

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
berie na vedomie
podpísanie zmluvy na detské ihrisko.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o podanej žiadosti na
Slovenský futbalový zväz ohľadne rekonštrukcie kabín na futbalovom ihrisku v hodnote
30 290,00 Eur -uznesenie č. 90.

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
berie na vedomie
podanie žiadosti na Slovenský futbalový zväz ohľadne rekonštrukcie kabín.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0


Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o kladnom stanovisku
Okresného úradu Nitra o zaradení obce Ladice do oblasti ohrozenia v tvare kruhu
o polomere 20 km jadrovým zariadením JE Mochovce - uznesenie č. 91.

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
berie na vedomie
kladné stanovisko Okresného úradu Nitra o zaradení obce Ladice do oblasti ohrozenia v tvare
kruhu o polomere 20 km jadrovým zariadením JE Mochovce.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0


Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti doplácania
stravnej jednotky a réžie pre deti materskej školy z vlastných zdrojov obce podľa
posledných informácií z médií. Je však na zváženie takáto možnosť doplácania z dôvodu,
že máme deti aj v základných školách a tým by rodičia detí navštevujúcich základné školy
boli znevýhodnené. Poslanci po vyčíslení sa zhodli, že obec nebude doplácať stravnú
jednotku ani réžiu z vlastných zdrojov ani pre deti materskej školy ani pre deti základnej
školy, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce - uznesenie č. 92.

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
neschvaľuje
doplácanie stravnej jednotky a réžie pre deti materskej a základnej školy.
Prítomnosť: 5 z 7
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Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0


Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o blížiacom sa podujatí
s názvom „Posedenie s dôchodcami“ ktoré sa uskutoční počas mesiaca október. Poslanci
obecného zastupiteľstva boli oboznámení o poskytnutých výhodách, ktoré boli v minulosti
dôchodcom poskytované. Po výmene názorov sa poslanci zhodli, že starostka obce
vykoná prieskum trhu a zváži najreálnejšiu možnosť, ktorá bude pre obec najmenej
finančne náročná - uznesenie č. 93.

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach
poveruje
starostku obce o vykonaní prieskumu trhu na zakúpenie darčekov pre dôchodcov.
Prítomnosť: 5 z 7
Hlasovanie:
- za:
5 (Balážová Helena, Csekei Tomáš, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0


Mária Székelyová: podala návrh na oboznámenie občanov s novým schváleným VZN č.
3/2019 o používaní miestnych komunikácií formou letákov a následným vyberaním pokút.

18. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starostka obce ukončila schôdzu obecného
zastupiteľstva.
V Ladiciach 18. 9. 2019
Zapisovateľka: Bc. Pintérová Eva
Mgr. Patayová Alžbeta
starostka obce
Overovatelia:
Ing. Farkaš Ladislav

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

Bc. Hrúzik Miloš

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