Obecný úrad v Ladiciach, Ladice 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 16. decembra 2015
v zasadacej miestnosti OZ o 17.00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Klikač Rudolf – ospravedlnený, Ing. Molnár Jozef, PhD. - 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 komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 2014 – 2020
6. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej o odpredaj časti pozemku
7. Žiadosť Makovičky o. z. – prehodnotenie kalkulácie preddavkov na energie
8. Žiadosť o spravovanie vodovodu Tekovský rad
9. VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
10. VZN č. 6/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Ladice
11. VZN č. 7/2015 o podmienkach držania domácich a úžitkových zvierat na území obce
Ladice
12. VZN č. 8/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
13. VZN č. 9/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ladice
14. Správa nezávislého audítora za rok 2014
15. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
16. Zámer o odpredaji lámp verejného osvetlenia
17. Rôzne
18. Záver
K predloženému programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani
iné doplňujúce, pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 72/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Székelyová Mária a Baláž Imrich (uznesenie č. 73/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Balážová Helena a Ing. Farkaš Ladislav (uznesenie č. 74/2015)
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 16. 10. 2015 vykonala hlavná kontrolórka obce, ktorá
predniesla správu (uznesenie č. 75/2015).
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2014 - 2020
K predloženému Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý bol spracovaný
na obdobie 2014 – 2020 poslanci nemali pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
(uznesenie č. 76/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
6. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej o odpredaj časti pozemku
Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženej žiadosti nemali žiadne pripomienky. Priamy
odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov bol zverejnený zámerom na úradnej tabuli od 1. 12. 2015 do 15. 12. 2015
(uznesenie č. 77/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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7. Žiadosť Makovičky o. z.
Žiadosť o prehodnotenie kalkulácie preddavkov za energiu predniesla predsedníčka o. z.
Makovičky K prednesenej žiadosti poslanci obecného zastupiteľstva viedli búrlivú diskusiu
a k danej žiadosti nezaujali žiadne stanovisko, preto sa tento problém bude riešiť na
nasledujúcej schôdzi obecného zastupiteľstva (uznesenie č. 78/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
8. Žiadosť o spravovanie vodovodu Tekovský rad
Žiadosť predniesla poslankyňa obecného zastupiteľstva, Helena Balážová. Poslanci obecného
zastupiteľstva sa zhodli, že je potrebné predmetnú žiadosť prekonzultovať s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva, nakoľko je na tento vodovod napojených viac ako 50
obyvateľov obce (uznesenie č. 79/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
9. VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
VZN č. 5/2015 bolo vyvesené na pripomienkovanie, ale neboli predložené žiadne
pripomienky (uznesenie č. 80/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
10. VZN č. 6/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Ladice
VZN č. 6/2015 bolo vyvesené na pripomienkovanie, ale neboli predložené žiadne
pripomienky (uznesenie č. 81/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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11. VZN č. 7/2015 o podmienkach držania domácich a úžitkových zvierat na území
obce Ladice
VZN č. 7/2015 bolo vyvesené na pripomienkovanie, ale neboli predložené žiadne
pripomienky (uznesenie č. 82/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
12. VZN č. 8/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
VZN č. 8/2015 bolo vyvesené na pripomienkovanie, ale neboli predložené žiadne
pripomienky (uznesenie č. 83/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
13. VZN č. 9/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ladice
VZN č. 9/2015 bolo vyvesené na pripomienkovanie, ale neboli predložené žiadne
pripomienky (uznesenie č. 84/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
14. Správa nezávislého audítora
Správa nezávislého audítora bola prednesená starostom obce (uznesenie č. 85/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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15. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 2. 11. 2015
do 18. 11. 2015. K predloženému rozpočtu obce predniesla stanovisko aj hlavná kontrolórka
obce (uznesenie č. 86/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
16. Zámer o odpredaji lámp verejného osvetlenia
Zámer o odpredaji lámp verejného osvetlenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 1. 12.
2015 do 16. 12. 2015. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že lampy verejného
osvetlenia sa budú predávať za 11 Eur kus (uznesenie č. 87/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
17. Zmena rozpočtu roku 2015
Zmeny v rozpočte predniesla referentka OcÚ. K predloženým zmenám poslanci obecného
zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky (uznesenie č. 88/2015)
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
18. Nájomné byty Ladice – nadstavba ZŠ 8 b. j.
Nájomné byty Ladice boli skolaudované 22. 12. 2014. V súčasnej dobe sa pripravujú žiadosti
na ŠFRB a MDVaRR, kde je potrebný aj súhlas obecného zastupiteľstva. Uznesenie obecného
zastupiteľstva ohľadne nájomných bytov tvorí súčasť žiadostí na ŠFRB a MDVaRR
(uznesenie č. 89/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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19. Rôzne
 Plán kontrolnej činnosti – predniesla hlavná kontrolórka obce . K predloženému
návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ladice na I. polrok 2016
neboli zo strany poslancov obecného zastupiteľstva pripomienky (uznesenie č.
90/2015)
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
 Žiadosť o odpredaj – Vargová Gabriela
Poslanci obecného zastupiteľstva obdžali oznámenie o zámere odpredať nehnuteľný majetok
obce a to parc. č. 2666/103, KN „C“, ostatná plocha o výmere 35 m2 v kat. území Ladice,
ktorá sa odčlenila od parc. č. 2666/88 KN „C“ trvalý trávny porast o výmere 172 m2 v zmysle
geometrického plánu č. 131/2015 zo dňa 01. 12. 2015. Odpredaj nehnuteľného majetku je
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1191 Zb.
o majetku obcí znení neskorších zmien a doplnkov. K predmetnému odpredaju neboli žiadne
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy zo strany poslancov obecného zastupiteľstva
(uznesenie č. 91/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Bc. Hrúzik Miloš,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
20. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 16. decembra 2015
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Overovatelia:
Székelyová Mária

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

Baláž Imrich

..........................................
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Uznesenie č. 72/2015
zo dňa 16. 12. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadania
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 2014 – 2020
Žiadosť Západoslovenskej distribučnej o odpredaj časti pozemku
Žiadosť Makovičky o. z. – prehodnotenie kalkulácie preddavkov na energie
Žiadosť o spravovanie vodovodu Tekovský rad
VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
10. VZN č. 6/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Ladice
11. VZN č. 7/2015 o podmienkach držania domácich a úžitkových zvierat na území obce
Ladice
12. VZN č. 8/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
13. VZN č. 9/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ladice
14. Správa nezávislého audítora za rok 2014
15. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
16. Zámer o odpredaji lámp verejného osvetlenia
17. Rôzne
18. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 73/2015
zo dňa 16. 12. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Székelyová Mária a Baláž Imrich.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 74/2015
zo dňa 16. 12. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu: Balážová Helena a Ing. Farkaš Ladislav.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

9

Uznesenie č. 75/2015
zo dňa 16. 12. 2015

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva 16. októbra 2015.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 76/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladice na roky 2014 – 2020.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 77/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov odpredaj parc. č. 2672/10 KN „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2
a parc. č. 2672/11 KN „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, ktoré sa odčlenili od
parc. č. 2672/1 KN „C“ ostatná plocha o výmere 3 521 m2 v katastrálnom území Ladice
v zmysle geometrického plánu č. 635/2015 zo dňa 9. 11. 2015 pre Západoslovenskú
distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, DIČ: 2022189048, IČ
DPH: SK2022189048 za 525,00 Eur, slovom: päťstodvadsaťpäť priamym odpredajom.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

12

Uznesenie č. 78/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

žiadosť o prehodnotenie kalkulácie preddavkov na energiu od Makovičky, o. z., Ladice 330,
951 77 Ladice.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 79/2015
zo dňa 16. 12. 2015

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

predloženú žiadosť o spravovanie vodovodu Tekovský rad.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 80/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 81/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 6/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Ladice.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 82/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 7/2015 o podmienkach držania domácich a úžitkových zvierat na území obce Ladice.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 83/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 8/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 84/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 9/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Ladice.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 85/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

správu nezávislého audítora za rok 2014.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 86/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.

s c h v a ľ u j e rozpočet Obce Ladice na rok 2016

b. b e r i e n a
c.

vedomie

rozpočet Obce Ladice na roky 2017 - 2018

b e r i e n a v e d o m i e odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
rozpočtu 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2018.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 87/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj lámp verejného osvetlenia za 11 Eur kus.
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 88/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
tretiu zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu :
Bežné príjmy: 262 500,00 EUR
Kapitálové príjmy: 96 800,00 EUR
Finančné príjm. operácie: 46 140,00 EUR
Príjmy celkom: 405 440,00 EUR

Bežné výdavky: 262 500,00 EUR
Kapitálové výdavky: 125 600,00 EUR
Finančné výd. operácie: 0,00 EUR
Výdavky celkom: 388 100,00 EUR

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 89/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje a súhlasí
a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.

i.

j.

s účelom – kúpou 8 nájomných bytov, ktoré sú postavené ako „Nadstavba ZŠ Ladice“
na budove so súpisným číslom 323, parc. č.: 945/2 v kat. území Ladice podľa
uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi MARKO GAS s. r. o., Pasienková 7, 821 06
Bratislava a Obcou Ladice, č. 219, 951 77 Ladice
s investičným zámerom obce - kúpou 8 nájomných bytov, byty budú slúžiť ako
nájomné byty, ktoré budú vo vlastníctve Obce Ladice a nájomný charakter bytov
bude zachovaný pod dobu najmenej 30 rokov,
so spôsobom financovania formou kúpy 8 nájomných bytov:
- dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 40
% z obstarávacích nákladov v hodnote 139 020,00 Eur v zmysle zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní 139 020,00 Eur
- úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60 %
z obstarávacích nákladov v hodnote 208 530,00 Eur,
- vlastné zdroje obce Ladice na dofinancovanie v hodnote 3,40 Eur
- celková cena nehnuteľnosti je 347 553,40 Eur, slovom: tristoštyridsaťsedemtisíc
päťstopäťdesiattri eur a štyridsať centov,
so spôsobom financovania technickej vybavenosti (vodovodná prípojka, prípojka
dažďovej kanalizácie, prípojka splaškovej kanalizácie, elektrická prípojka a plynová
prípojka) z vlastných zdrojov obce vo výške 5,00 Eur
s predložením žiadosti o poskytnutie úveru z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja
bývania a s predložením žiadosti o dotáciu na Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR vo výške podľa podmienok zákonných predpisov
a nariadení na účel kúpy 8 nájomných bytov,
so zabezpečením záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania spôsobom ručenia
nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom kúpy
so zachovaním nájomného charakteru bytov po dobu 30 rokov v súlade s § 11 ods. 1
bod 4 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní
so zapracovaním mesačných splátok úveru do rozpočtu obce počas trvania zmluvného
vzťahu so ŠFRB v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia obce podľa § 9
ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
s realizovaním záložného práva na zabezpečenie záväzku voči ŠFRB na nehnuteľnosť
umiestnenú na parc. č.: 945/2 v kat. území Ladice (stavba 8BJ vrátane pozemku pod
budovou) podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení,
so záväzkom obce dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu podľa § 22
zákona č. 433/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní,
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k. súhlasí so zvýšením majetku obce kúpou 8 nájomných bytov podľa § 11 ods. 4 písm.
a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 90/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ladice na I. polrok 2016.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 91/2015
zo dňa 16. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov odpredaj parc. č. 2666/103 KN „C“ ostatné plochy o výmere 35 m2 v katastrálnom
území Ladice, ktorá sa odčlenila od parc. č. 2666/88 KN „C“ trvalé trávne porasty o výmere
172 m2 v zmysle geometrického plánu č. 131/2015 zo dňa 01. 12. 2015 pre Mgr. Gabrielu
Vargovú, rod. Farkašovú, nar.: 27. 12. 1980, bytom Ladice 87 za 23,10 Eur, slovom:
dvadsaťtri eur a desať centov z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemku.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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