Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 18. augusta 2014
v zasadacej miestnosti OZ o 19.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Baláž Imrich – neospravedlnený, Brat Tibor – ospravedlnený, Ing. Molnár
Jozef – 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 zasadania
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku)starostu na celé funkčné obdobie a počet
poslancov na celé volebné obdobie
6. Drobné stavby v ZŠ/MŠ – plynová a elektrická prípojka, parkovisko k 8 b. j.
„Nadstavba ZŠ“
7. Rôzne
8. Záver
K zmene programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani iné
doplňujúce, pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 26/2014)
Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 0

(Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Tasáry Emil)

2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Hrúzik Miloš a Klikač Rudolf (uznesenie č. 27/2014)
Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 0

(Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Tasáry Emil)

3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová a volebná komisia: Tasáry Emil a Ing. Farkaš Ladislav (uznesenie č. 28/2014)
Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 0

(Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Tasáry Emil)

4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 30. 06. 2014 vykonala hlavná kontrolórka obce
(uznesenie č. 29/2014) správu predniesla hlavná kontrolórka.
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie
a počet poslancov na celé volebné obdobie
Starosta obce predniesol, že podľa počtu obyvateľov naša obec môže mať 5 alebo 7
poslancov. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol návrh na zmenu počtu
poslancov na nasledujúce volebné obdobie (2014 – 2018) - (uznesenie č. 30/2014).
Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 0

(Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Tasáry Emil)

Starosta obce predniesol, že v súčasnom volebnom období úväzok (funkcia) starostu obce
je 100 %. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol návrh na zmenu úväzku
(funkcie) starostu obce na nasledujúce volebné obdobie (2014 – 2018)-(uznesenie č. 31/2014).
Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 0

(Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Tasáry Emil)

6. Drobné stavby v ZŠ/MŠ – plynová a elektrická prípojka, parkovisko k 8 b. j.
Právny zástupca firmy MARKO GAS s. r. o. Bratislava s ktorou obec má podpísanú
zmluvu o vybudovaní 8 b. j. „Nadstavba ZŠ” skonštatoval že, Obec Ladice na vlastné náklady
si dala spracovať projektovú dokumentáciu týkajúcu sa výstavby 8 b. j. „Nadstavba ZŠ” za
cca 14 000,00 Eur, slovom: štrnásťtisíc eur. Za zafinancovanú projektovú dokumentáciu
ponúkajú zhotoviť na vlastné náklady firmy MARKO GAS s.r.o., parkovisko pre 8 b. j.,
plynovú a elektrickú prípojku pre 8 b. j. a výmenu okien z čelnej strany budovy 1. a 2.
nadzemného podlažia ZŠ/MŠ. Táto investícia by zďaleka presahovala vložené finančné
prostriedky do projektovej dokumentácie. Na druhej strane však treba skonštatovať, že by
bolo vhodné, aby aspoň čelná a severná stena budovy bola kompletne zateplená a upravená
novou fasádou, avšak túto investíciu by mala zafinancovať obec už z vlastných nákladov
(uznesenie č. 32/2014).

Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva skonštatovali, že by bolo chybou takúto ponuku
nevyužiť, avšak na zateplenie budovy pri dnešnej situácie je veľký problém hľadať peniaze už
aj tak napnutom rozpočte. Nakoniec sa poslanci obecného zastupiteľstva zhodli aj na
zateplení budovy z čelnej a severnej časti (uznesenie č. 33/2014).
Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 0

(Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Tasáry Emil)

7. Rôzne

 Zmeny rozpočtu roku 2014 predniesla referentka OcÚ. Celkový rozpočet v celkovej
sume by mal zostať nezmenený, ale zmena sa týka len premiestnenia z jednej položky
na druhú. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k predloženej zmene žiadne
pripomienky ani návrhy (uznesenie č. 34/2014).
Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 0

(Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Tasáry Emil)

 Prijatie úveru vo výške 90 000,00 Eur, slovom: deväťdesiattisíc eur na „Rozvod vody
po obci Ladice“. Stanovisko k prijatiu úveru predložila hlavná kontrolórka obce
(uznesenie č. 34/2014).
Hlasovanie:
- za:
4
- proti:
0
- zdržal sa: 0

(Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač Rudolf, Tasáry Emil)

 Hrúzik Miloš – uznesenie 25/2014 z 30. 06. 2014 nie splnený z akého dôvodu.
Starosta obce informoval, že k uznesenie č. 25/2014 z 30. 06. 2014 je potrebné prerokovať
s právničkou. Obsahom záverov z tohto rokovania bude obecné zastupiteľstvo oboznámené.
 Klikač Rudolf – nadmierou je spokojný s vybudovanými vodozádržnými zariadeniami
po povodniach 2010. Teraz keď je množstvo vody majú obrovský efektný účinok
a naozaj chránia majetok a zdravie obyvateľov našej obce.
8. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 18. augusta 2014
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Overovatelia:
Bc. Hrúzik Miloš

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

Klikač Rudolf

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

Uznesenie č. 26/2014
zo dňa 18. 08. 2014

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia nasledovne
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadania
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie a počet
poslancov na celé volebné obdobie
6. Drobné stavby v ZŠ/MŠ – plynová a elektrická prípojka, parkovisko k 8 b. j.
7. Rôzne
8. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 27/2014
zo dňa 18. 08. 2014

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Bc. Hrúzik Miloš a Klikač Rudolf.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 28/2014
zo dňa 18. 08. 2014

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Tasáry Emil a Ing. Farkaš Ladislav.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 29/2014
zo dňa 18. 08. 2014

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení zo
zasadania obecného zastupiteľstva 30. júna 2014.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 30/2014
zo dňa 18. 08. 2014

Obecné zastupiteľstvo
určuje,
že Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v
jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec vo voľbách 15. 11. 2014.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 31/2014
zo dňa 18. 08. 2014

Obecné zastupiteľstvo
určuje,
100 % úväzok (funkcia) starostu obce na nasledujúce volebné obdobie (2014 – 2018).

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 32/2014
zo dňa 18. 08. 2014

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
využitie

finančných

prostriedkov

použitých

obcou

na

zafinancovanie

projektovej

dokumentácie „Nájomné byty – nadstavba ZŠ – 8 bytových jednotiek“ na prefinancovanie
–

parkoviska pre 8 b. j.,

–

elektrickej a plynovej prípojky

–

výmenu okien z čelnej steny 1. a 2. nadzemného podlažia

firmou MARKO GAS s. r.o., so sídlom Pasienková 7, 821 06 Bratislava.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 33/2014
zo dňa 18. 08. 2014

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
=12 000,00 Eur, slovom: dvanásťtisíc eur na zateplenie čelnej a severnej časti budovy ZŠ/MŠ,
Ladice 323 (1. a 2. nadzemné podlažie).

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 34/2014
zo dňa 18. 08. 2014

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 2 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 a v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
bežné príjmy:

301 000,00

bežné výdavky:

kapitálové príjmy:

610 000,00

kapitálové výdavky: 610 000,00

finančné operácie:

240 500,00

finančné operácie:

39 000,00

Príjmy celkom:

1 151 500,00

Výdavky celkom:

950 000,00

301 000,00

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 35/2014
zo dňa 18. 08. 2014

Obecné zastupiteľstvo
a. s c h v a ľ u j e
prijatie úveru vo výške 90 000,00 Eur, slovom: deväťdesiattisíc eur na investičnú akciu
„Rozvod vody po obci Ladice“.
b. b e r i e n a

vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania na investičnú akciu „Rozvod vody po obci Ladice“.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

