Obecný úrad v Ladiciach, Ladice 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 14. augusta 2015
v zasadacej miestnosti OZ o 19.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Bc. Hrúzik Miloš – 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 odpredaj – cenová ponuka – RAVENA, s. r. o.
6. Žiadosť o odpredaj – Fernerová Veronika
7. VZN č. 4/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
8. Zmena spôsobu zberu separovaného odpadu – vstup do ENVI-GEOS
9. Záver
Ing. Molnár Jozef, PhD. po predložení návrhu programu, odporučil doplniť program o bod
„Voľba hlavného kontrolóra“ nakoľko uznesenie z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva
nebolo splnené:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadania
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť o odpredaj – cenová ponuka – RAVENA, s. r. o.
Žiadosť o odpredaj – Fernerová Veronika
VZN č. 4/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
8. Zmena spôsobu zberu separovaného odpadu – vstup do ENVI-GEOS
9. Voľba hlavného kontrolóra
10. Záver
K predloženej zmene programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne
pripomienky ani iné doplňujúce, pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 56/2015).
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Hlasovanie:
- za:
6 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Ing. Molnár Jozef,
PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 1 (Baláž Imrich)
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Baláž Imrich a Balážová Helena. (uznesenie č. 57/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Farkaš Ladislav a Klikač Rudolf (uznesenie č. 58/2015)
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 3. 7. 2015 vykonal starosta obce (uznesenie č. 59/2015).
5. Žiadosť o odpredaj – cenová ponuka - RAVENA s. r. o.
Cenová ponuka od spoločnosti RAVENA, s. r. o. bola predložená na základe rozhodnutia
obecného zastupiteľstva podľa uznesenia č. 46/2015. Za odkúpenie obecných parciel registra
„C“ nachádzajúcich sa v kat. území obce Ladice pod parc. č.: 5918 a 5919 o výmere spolu
1839 m2 ponúkli cenu 0,50 Eur/m2. Po prednesení cenovej ponuky, ktorá bola doručená do
podateľne OcÚ dňa 4.8.2015 poslanec Ing. Molnár Jozef, PhD. predniesol nasledovné:
Pred vyše rokom vtedajší poslanec OZ Baláž Imrich navrhol, aby Obec Ladice zamenila
pozemok pri „Kamennom obraze“ so spomínanou spoločnosťou, doteraz takýto návrh nebol
predložený. Návrh 0,50 Eur/m2 je veľmi nízka cena, navrhuje zvýšiť cenu na 5,00 Eur/m2.
Spoločnosť RAVENA, s. r. o. podľa jeho zistení berie na celú vinicu dotáciu od PPA, bez
ohľadu na to, či tam je jarok alebo nie. Je to uzavretý komplex a podľa jeho vyjadrenia na
PPA neberú do úvahy či je tam jarok alebo vinica, preto aj na odkúpenú časť dotáciu určite
dostávajú. Obec nech preverí takúto skutočnosť na PPA a po predložení hodnoverného
dokladu sa poslanci obecného zastupiteľstva vyjadria.
Starosta obce – v prípade, že sa neschváli odpredaj spoločnosť RAVENA s. r. o. si môže
nárokovať podľa zákona 2x kosenie tohto jarku.
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Ing. Molnár Jozef PhD. – ako môže niekto cudzí vstupovať a kosiť v cudzom ohraničenom
areály?
Klikač Rudolf – samozrejme bolo by v takomto prípade potrebné uzatvoriť dohodu
o spolupráci.
Po výmene názorov poslancov obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že príslušný bod sa
presunie na ďalšie zasadanie obecného zastupiteľstva (uznesenie č. 60/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
6. Žiadosť o odpredaj – Fernerová Veronika
Žiadosť o odpredaj predniesol starosta obce. Následne bolo skonštatované, že odpredaj parc.
č. 302 „C“ v kat. území Ladice sa skladá z viacerých častí a to parc. č.: 3054/1, parc. č. 519/4
a parc. č. 3050, ktoré je potrebné zosúladiť s geometrickým plánom a so zverejneným
oznámením o zámere odpredaja nehnuteľného majetku obce Ladice, preto tento odpredaj
bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva na ďalšom zasadaní obecného
zastupiteľstva (uznesenie č. 61/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
7. VZN č. 4/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni
Návrh VZN č. 4/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni bol zverejnený na úradnej tabuli od 20. 07. 2015 do 03. 05. 2015.
Pripomienky k návrhu VZN č. 4/2015 neboli predložené (uznesenie č. 62/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
8. Zmena spôsobu zberu separovaného odpadu – vstup do ENVI - GEOS
Starosta obce k zmene spôsobu zberu separovaného odpadu predniesol nasledovné: Od 1. 1.
2016 bude platiť nový zákon o odpadoch, preto je potrebné pripraviť sa zmenu niektorých
skutočností, ktoré by mohli nastať ohľadom zberu hlavne separovaného odpadu. V súčasnom
období prebiehajú viaceré rokovania ohľadom výberu spoločnosti, ktorá bude od nového roka
zabezpečovať zber odpadu v našej obci. Ponuka spoločnosti ENVI-GEOS spočíva v tom, že
po podpísaní zmluvy s ich spoločnosťou sú ihneď ochotní poskytnúť farebné kuka nádoby
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a to na: komunálny odpad, PET a biologický odpad. Niektorý otázky týkajúce sa zberu
v prípade zmiešania komodít ešte nie sú vyjasnené. Nové informácie o priebehu ďalších
jednaní podľa možností sa poskytne na nasledujúcej schôdzi obecného zastupiteľstva.
9. Voľba hlavného kontrolóra
Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra ešte nebolo vypísané podľa
uznesenia č. 55/2015. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli, aby urýchlene tento problém
bol vyriešený a následne v pondelok 17. 8. 2015 bolo vypísané výberové konanie (uznesenie
č. 63/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
10. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 14. augusta 2015
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Overovatelia:
Baláž Imrich

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

Balážová Helena

..........................................
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Uznesenie č. 56/2015
zo dňa 14. 08. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadania
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť o odpredaj – cenová ponuka – RAVENA, s. r. o.
Žiadosť o odpredaj – Fernerová Veronika
VZN č. 4/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
8. Zmena spôsobu zberu separovaného odpadu – vstup do ENVI-GEOS
9. Voľba hlavného kontrolóra
10. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 57/2015
zo dňa 14. 08. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Baláž Imrich a Balážová Helena.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 58/2015
zo dňa 14. 08. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu: Ing. Farkaš Ladislav a Klikač Rudolf.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 59/2015
zo dňa 14. 08. 2015

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva 3. júla 2015.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 60/2015
zo dňa 14. 08. 2015
Obecné zastupiteľstvo
odročuje
na ďalšie zasadanie obecného zastupiteľstva odpredaj parc. č. 5918 a 5919 o výmere 1839 m2
v kat. území Ladice pre RAVENA, s. r. o., Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 61/2015
zo dňa 14. 08. 2015
Obecné zastupiteľstvo
odročuje
na ďalšie zasadanie obecného zastupiteľstva odpredaj nehnuteľností registra „C“ a to:
parc. č.: 3054/1, parc. č.: 519/4 a parc. č.: 3050 v katastrálnom území obce Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 62/2015
zo dňa 14. 08. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

11

Uznesenie č. 63/2015
zo dňa 14. 08. 2015

Obecné zastupiteľstvo
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie : „Hlavný kontrolór obce Ladice „ s týždenným
úväzkom 3 hod. v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
Kvalifikačné predpoklady:
a. ukončené úplné stredné vzdelanie
b. iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších zmien a doplnkov:
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
Náležitosti písomnej prihlášky:
1. osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
2. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
3. profesijný životopis
4. úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu
6. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania
voľby hlavného kontrolóra
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej
„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ zašlú na adresu:
Obec Ladice, Obecný úrad v Ladiciach, Ladice 219, 951 77 Ladice
najneskôr do 30. septembra 2015 do 12.00 hod., t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania
voľby. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky.
Termín konania voľby je 16. október 2015

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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