Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 30. júna 2014
v zasadacej miestnosti OZ o 18.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 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. Žiadosť o uzatvorenie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ – Západoslovenská
distribučná, a. s., Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Západoslovenská
distribučná, a. s.
6. Záverečný účet obce Ladice za rok 2013
7. Zmena rozpočtu roku 2014
8. Oprava oplotenia starej školy č. 271
9. Rôzne
10. Záver
K zmene programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani iné
doplňujúce, pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 16/2014)
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Brat Tibor a Ing. Farkaš Ladislav (uznesenie č. 17/2014)
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0

3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová a volebná komisia: Bc. Hrúzik Miloš a Klikač Rudolf (uznesenie č. 18/2014)
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 21. 03. 2014 vykonala hlavná kontrolórka obce
(uznesenie č. 19/2014) správu predniesla hlavná kontrolórka.
5. Žiadosť o uzatvorenie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ – Západoslovenská
distribučná, a. s., Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Západoslovenská
distribučná, a. s.
Žiadosť o uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ od Západoslovenskej
distribučnej, a. s., doručenú dňa 11. apríla 2014 predniesol starosta obce, Ing. Farkaš Juraj.
K predloženej žiadosti poslanci obecného zastupiteľstva zaujali kladné stanovisko, pretože je
to v prospech občanov našej obce. S predloženou žiadosťou súhlasili jednomyseľne
(uznesenie č. 20/2014).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Žiadosť o uzatvorenie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ od Západoslovenskej
distribučnej, a. s., doručenú dňa 11. apríla 2014 predniesol starosta obce, Ing. Farkaš Juraj.
K predloženej žiadosti poslanci obecného zastupiteľstva zaujali kladné stanovisko, pretože je
to v prospech občanov našej obce. S predloženou žiadosťou súhlasili jednomyseľne
(uznesenie č. 21/2014).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
6. Záverečný účet obce Ladice za rok 2013
Záverečný účet obce za rok 2013 predniesla referentka OcÚ. Poslancom obecného
zastupiteľstva ako aj prítomným vysvetlila z čoho pozostáva schodok, ktorý obec vykázala za
rok 2013 a informovala prítomných aj o výsledkoch inventarizácie za rok 2013. Hlavná

kontrolórka odporučila vo svojom stanovisko schváliť záverečný účet bez výhrad (uznesenie
č. 22/2014).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
7. Zmeny rozpočtu roku 2014
Zmeny rozpočtu roku 2014 predniesla referentka OcÚ. Poslancom obecného zastupiteľstva
vysvetlila položky, ktorých by sa zmena mala dotýkať. 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. 23/2014).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
8. Oprava oplotenia starej školy č. d. 271
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená cenová ponuka na opravu oplotenia
starej školy od p. Matúša Ďuriša. Oplotenie v starej škole je v dezolátnom stave, ktoré je
nutné opraviť. Na toto oplotenie sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Opravu
oplotenia starej školy poslanci schválili jednomyseľne (uznesenie č. 24/2014).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Brat Tibor, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš, Klikač
Rudolf, Tasáry Emil)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
9. Rôzne
Hrúzik Miloš – svojvoľne zablokované a zapratané verejné priestranstvo pred pozemkom
rodinného domu š. 123
Starosta obce k predloženej sťažnosti zaujal stanovisko nasledovne: na základe podanej
sťažnosti ešte v apríli 2014 bola zameraná miestna komunikácia „Orechová ulica“. Podľa
protokolu o vytýčení hranice možno skonštatovať, že sťažnosť je opodstatnená, z tohto
dôvodu, že sa jedná o majetok obce Ladice, Obec Ladice požiada Obec Neverice, ako
príslušný stavebný úrad a nahlási drobnú stavbu, kde budú majiteľa rodinného domu 123
a 120 prizvaný ako účastníci konania (uznesenie č. 25/2014).

Baláž Imrich – koľko stálo balíkovanie sena, koľko ľudí na tom pracovalo a obec aký bude
mať z toho zisk, kalkuláciu nákladov predložiť do nasledujúcej schôdze.
10. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 30. júna 2014

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Overovatelia:
Brat Tibor

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

Ing. Farkaš Ladislav

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

Uznesenie č. 16/2014
zo dňa 30. 06. 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
Žiadosť o uzatvorenie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ – Západoslovenská
distribučná, a. s., Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Západoslovenská
distribučná, a. s.
6. Záverečný účet obce Ladice za rok 2013
7. Zmena rozpočtu roku 2014
8. Oprava oplotenia starej školy č. 271
9. Rôzne
10. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 17/2014
zo dňa 30. 06. 2014

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Brat Tibor a Ing. Farkaš Ladislav.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 18/2014
zo dňa 30. 06. 2014

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú a volebnú komisiu: Bc. Hrúzik Miloš a Klikač Rudolf.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 19/2014
zo dňa 30. 06. 2014

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení zo
zasadania obecného zastupiteľstva 21. marca 2014.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 20/2014
zo dňa 30. 06. 2014

Obecné zastupiteľstvo
a.

s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena na nasledovné nehnuteľnosti:
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odplatne vo výške určenej znaleckým posudkom, ktorý bude vypracovaný po realizácii stavby
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava, IČO:
36361518 na vlastné náklady spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6,
Bratislava, IČO: 36361518.
b. p o v e r u j e starostu obce, Ing. Farkaša Juraja, k podpisu zmluvy o zriadení
vecného bremena na nehnuteľnosti uvedené v písm. a), uznesenia č. 20/2014.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 21/2014
zo dňa 30. 06. 2014

Obecné zastupiteľstvo
a.

s c h v a ľ u j e priamy odpredaj pozemku KN „C“, parc. č.: 2672/1 o výmere cca 20
m2 v katastrálnom území obce Ladice z celkovej výmery 3 521 m2 v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO:
36361518.

b. p o v e r u j e starostu obce, Ing. Farkaša Juraja, k podpisu zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve na nehnuteľnosti uvedené v písm. a), uznesenia č. 21/2014.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 22/2014
zo dňa 30. 06. 2014

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) záverečný účet obce za rok 2013 s celoročným hospodárením bez výhrad
s nasledovnými vykázanými údajmi:
Kategória

Rozpočtové hospodárenie obce
za rok 2013

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet (P – V) (+ prebytok, - schodok)

245 844,56
237 350,04
+ 8 494,52

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet (P – V) (+ prebytok, - schodok)

57 031,02
70 490,34
- 13 459,32

Rozpočet bežný – kapitálový bez fin. operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a výdavkov

302 875,58
307 840,38
- 4 964,80

Schodok hospodárenia

- 4 964,80

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu obce za rok 2013 vyplýva schodok hospodárenia
bežného roka v celkovej výške 4 964,80 Eur, ktoré navrhujeme vykryť z prostriedkov
predchádzajúcich rokov a ostatné finančné prostriedky z minulých rokov použiť na krytie
bežných výdavkov v roku 2014.

berie na

vedomie

b.) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013
c.) výsledky inventarizácie za rok 2013

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 23/2014
zo dňa 30. 06. 2014

Obecné zastupiteľstvo
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
a v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
bežné príjmy:
kapitálové príjmy:
finančné operácie:
Príjmy celkom:

301 000,00
610 000,00
240 500,00
1 151 500,00

bežné výdavky:
301 000,00
kapitálové výdavky: 610 000,00
finančné operácie:
39 000,00
Výdavky celkom: 950 000,00

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 24/2014
zo dňa 30. 06. 2014

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
opravu oplotenie starej školy so súpisným číslom 271 podľa cenovej ponuky.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Uznesenie č. 25/2014
zo dňa 30. 06. 2014

Obecné zastupiteľstvo
doporučuje
podať ohlásenie drobnej stavby na Obec Neverice týkajúcu sa vybudovania betónového múru
od rodinného domu č. 123 a 120, na spriechodnenie miestnej komunikácie č. 517/13 v kat.
území obce Ladice. kde budú účastníkmi konania aj majitelia rodinného domu č. 123 a 120.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

