Obecný úrad v Ladiciach, Ladice 219, 951 77 Ladice
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 27. marca 2015
v zasadacej miestnosti OZ o 18.30 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. Štatút obce Ladice a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
6. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Ladiciach
7. VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
8. VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ladice
9. Petícia za úpravu cesty
10. Žiadosti – p. Ballangóová Janka, p. Pintérová Eva, Makovičky o. z., Telovýchovná
jednota Ladice
11. Záverečný účet Obce Ladice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
12. Návrh na prerokovanie platu starostu obce a návrh na určenie platu hlavného
kontrolóra obce
13. Návrh na zrušenie VZN a interných smerníc schválených OZ
14. Rôzne
15. Záver
K zmene programu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani iné
doplňujúce, pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 10/2015)
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 1 (Ing. Molnár Jozef, PhD.)

1

2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia: Klikač Rudolf a Székelyová Mária (uznesenie č. 11/2015).
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 Ing. Molnár Jozef, PhD. (uznesenie č. 12/2015)
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 05. 01. 2015 vykonala hlavná kontrolórka obce
(uznesenie č. 13/2015) správu predniesla hlavná kontrolórka.
5. Štatút obce a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Návrh Štatútu obce bol prednesený referentkou OcÚ. Zmeny ani pozmeňujúce návrhy zo
strany poslancov OZ neboli (uznesenie č. 14/2015).
Ing. Molnár Jozef, PhD. – v budúcnosti keď sa bude posielať materiál vyznačiť čo je nové
a čo sa mení v navrhovaných materiáloch.
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladice bol prednesený
referentkou OcÚ. Zmeny ani pozmeňujúce návrhy zo strany poslancov OZ neboli (uznesenie
č. 15/2015).
Hlasovanie:
- za:
4 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 2 (Baláž Imrich, Ing. Molnár Jozef, PhD.)

2

6. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Ladiciach
Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci Ladice predniesla referentka
OcÚ. Zmeny ani pozmeňujúce návrhy zo strany poslancov OZ neboli (uznesenie č. 16/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ladiciach predniesla
referentka OcÚ. Zmeny ani pozmeňujúce návrhy zo strany poslancov OZ neboli (uznesenie
č. 17/2015).
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. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce predniesla referentka OcÚ. V období
kým návrh VZN č. 2/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli neprišli žiadne pripomienky ani
pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 18/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
8. VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ladice
VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ladice predniesla referentka OcÚ.
V období kým návrh VZN č. 3/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli neprišli žiadne
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy (uznesenie č. 19/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 1 (Ing. Molnár Jozef, PhD.)
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9. Petícia za úpravu cesty
Starosta obce - Petícia za úpravu povrchu cesty Za humnami Ladice bola 5. januára 2015
prerokovaná na zasadaní OZ. Na rokovaní OZ dňa 5. 1. 2015 bolo odporučené, aby sa oslovil
petičný výbor a členovia petičného výboru boli pozvaný na nasledujúce zasadanie obecného
zastupiteľstva. Bolo tak učinené a členovia petičného výboru boli pozvaní a sú aj prítomný na
zasadaní OZ.
Ing. Molnár Jozef, PhD.:
– či bol dodržaný zákon o petíciách, či bola petícia správne podaná, či petičný výbor
obdržal rozhodnutie a v akom čase,
– hlavná kontrolórka prečo neskontrolovala správnosť podanej petície, nech sa vyjadrí
Starosta obce:
Petičný výbor obdržal v zákonnom termíne vyrozumenie na petíciu. K zákonu o petíciách sa
vyjadriť nevedel.
Tomík Michal – predseda petičného výboru:
Oboznámil prítomných, že bol vyrozumený v zákonnom termíne. Cesta za Humnami, je vo
veľmi zlom stave a trvajú na úprave tejto cesty.
Chalus Milan – člen petičného výboru:
Bolo by vhodné vypísať verejné obstarávanie na úpravu cesty a tým je predpoklad, že sa dá
výhodná cenová ponuka
Starosta obce:
Dňa 27. marca 2015 v doobedňajších hodinách bol p. Szomolai zástupca firmy EKOM PLUS
s. r. o z Dunajskej Stredy na obhliadke miestnej komunikácie za Humnami a miestnej
komunikácie Orechová. Bol vyzvaný, aby predložil cenovú ponuku zvlášť na opravu oboch
miestnych komunikácií. Predbežný odhad je vyčíslený na 33 tis. Eur. Vzhľadom na to, že ani
na jednej ulici ešte nie je vybudovaná prípojka na vodu a kanalizáciu, je potrebné zvážiť,
najprv osadenie týchto prípojok a následne vykonať opravu.
Klikač Rudolf:
Keď sa bude robiť oprava miestnych komunikácií musí oprava vydržať viac rokov. Už
v minulosti aj pri schvaľovaní rozpočtu obce avizoval, že na opravy ciest je navrhnutý nízky
rozpočet.
Ing. Molnár Jozef, PhD.:
- všade treba odstrániť havarijný stav
- treba zrušiť obecné slávnosti a bude aj na opravu ciest
- bude na vlastné náklady tlačiť faktúry, kde sa dávajú a míňajú obecné peniaze a odteraz
bude aj centy už počítať
Referentka OcÚ:
V schválenom rozpočte obce je na opravy ciest schválených 2 000,00 Eur, vrátane zimnej
údržby. Je tu možnosť, aby sa z niektorej položky presunuli finančné prostriedky vo výške
3 000,00 Eur a tým by na opravu ciest bola vyčíslená čiastka vo výške 5 000,00 Eur.

4

10. Žiadosti – p. Ballangóová Janka, p. Pintérová Eva, Makovičky o. z.,
Telovýchovná jednota Ladice
Ing. Molnár Jozef, PhD. – žiadosti prečo neboli doručené spolu s ostatným materiálom?
Žiadosť - p. Ballangóová Janka – žiadosť predložená starostom obce. Menovaná žiadala
o zníženie nájomného na prevádzku, kde má umiestnený rozličný obchod.
Klikač Rudolf – keď žiada niekto o zníženie nájomného musí mať aj podklad, resp. musí
vyčíslené príjmy aj výdavky
Starosta obce – predtým na prenajímaný priestor menovaná mala nájomné určené vo výške
80,00 Eur mesačne. V roku 2013 obecné zastupiteľstvo zvýšilo nájomné na 100,00 Eur
mesačne, ktoré je v platnosti aj v súčasnej dobe.
Návrh na zníženie nájomného na 80,00 Eur mesačne bol predložený na hlasovanie
poslancom obecného zastupiteľstva (uznesenie č. 20/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Ing. Molnár Jozef,
PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 1 (Klikač Rudolf)
Žiadosť - p. Pintérová Eva – žiadosť predložená starostom obce. Menovaná žiadala
o zníženie nájomného na prevádzku, kde má umiestnenú prevádzku Cukrárne.
Székelyová Mária – je to služba pre obyvateľov, obyvatelia sú spokojní
Pintérová Eva – nájomné je vysoké, nakoľko sa k nájomnému ešte pripočítavajú mesačne aj
režijné náklady za plyn a elektriku a samozrejme aj odvody do poisťovní sú vysoké a služby
pre obyvateľov treba skvalitňovať a tým, že je tam vysoké nájomné nezostanú ďalšie finančné
prostriedky na skvalitňovanie služieb
Klikač Rudolf – keď žiada niekto o zníženie nájomného musí mať aj podklad, resp. musí
vyčíslené príjmy aj výdavky
Návrh na zníženie nájomného na 80,00 Eur mesačne bol predložený na hlasovanie
poslancom obecného zastupiteľstva (uznesenie č. 21/2015).
Hlasovanie:
- za:
2 (Balážová Helena, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 4 (Baláž Imrich, Ing. Farkaš Ladislav, Ing. Molnár Jozef, PhD., Klikač Rudolf)
Žiadosť - Makovičky o. z. – boli doručené dve žiadosti, ktoré predniesol starosta obce.
Starosta obce – obec Ladice dnešným dňom podala žiadosť na Ministerstvo financií SR, kde
v žiadosti bola zadefinovaná požiadavka v nasledujúcom znení: „Rekonštrukcia ústredného
kúrenia MŠ a ZŠ Ladice“. V žiadosti sa celkové náklady vyčíslili na 15 000,00 Eur. Bolo by
vhodné počkať na vyhodnotenie tejto žiadosti. Po obdržaní o neschválení resp. o schválení
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obec z vlastných finančných prostriedkov bude problém vykurovania riešiť tým, že namontuje
ventily čím sa bude regulovať kúrenie (uznesenie č. 22/2015).
Žiadosť – Telovýchovná jednota Ladice – žiadosť bola predložená starostom obce.
Ing. Molnár Jozef, PhD. – v rozpočte sa počítalo sa takouto dotáciou?
Referentka OcÚ – dotácia bola zapracovaná do návrhu rozpočtu obce Ladice na rok 2015.
Rozpočet obce Ladice na rok 2015 bol schválený 5. 1. 2015 (uznesenie č. 23/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
11. Záverečný účet Obce Ladice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Záverečný účet Obce Ladice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 predniesla referentka
OcÚ. K záverečnému účtu predniesla stanovisko hlavná kontrolórka obce. Zo strany
poslancov neboli pripomienky ku záverečnému účtu (uznesenie č. 24/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 1 (Ing. Molnár Jozef, PhD.)
12. Návrh na prerokovanie platu starostu obce a návrh na určenie platu hlavného
kontrolóra obce
Návrh na prerokovanie platu starostu obce predložila referentka OcÚ (uznesenie č.
25/2015).
Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra obce predložila referentka OcÚ (uznesenie č.
26/2015).
13. Návrh na zrušenie VZN a interných smerníc schválených OZ
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladice o určení odvolacieho orgánu voči
rozhodnutiam vydaných riaditeľkou Základnej školy s 1. – 4. roč. Ladice – návrh na
zrušenie (uznesenie č. 27/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladice č. 2/2008 o príspevku zákonného zástupcu
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri
Základnej škole Ladice – návrh na zrušenie (uznesenie č. 28/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 o úhradách za služby a poplatkoch za pracovné
úkony vykonávané Obecným úradom v Ladiciach – návrh na zrušenie (uznesenie č.
29/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladice č. 7/2008 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Ladice – návrh na
zrušenie (uznesenie č. 30/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov
z Európskej únie (ďalej len EÚ) do rozpočtu obce č. 1/2008 – návrh na zrušenie (uznesenie
č. 31/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Interná smernica na vedenie účtovníctva zo dňa 16. 12. 2003 – návrh na zrušenie
(uznesenie č. 32/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
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Pracovný poriadok pre zamestnancov obce zo dňa 30. 12. 2008 – návrh na zrušenie
(uznesenie č. 33/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Platový poriadok pre odmeňovanie zamestnancov obce zo dňa 30. 12. 2008 – návrh na
zrušenie (uznesenie č. 34/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
14. Rôzne
Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ladice bol prednesený
referentkou OcÚ. Referentka upozornila poslancov obecného zastupiteľstva, že podľa
navrhovaných zásad zmeny rozpočtu bude môcť vykonať aj starosta obce. S takouto variantov
poslanci obecného zastupiteľstva nesúhlasili a preto navrhovaný § 21 bol vyčiarknutý v celom
znení iné zmeny ani pozmeňujúce návrhy zo strany poslancov OZ neboli (uznesenie č.
35/2015).
Hlasovanie:
- za:
4 (Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf, Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 2 (Baláž Imrich, Ing. Molnár Jozef, PhD.)
Návrh Rady školy pri Materskej škole Ladice – návrh bol prednesený starostom obce. Bolo
skonštatované obecným zastupiteľstvom, že požiadavky, ktoré sú zapracované v návrhu
Rady školy pri Materskej škole Ladice bude riešiť starosta obce v rámci svojich právomocí
(uznesenie č. 36/2015).
Žiadosť Balko Alfréd – žiadosť predniesol starosta obce. Menovaný by rád odkúpil priľahlú
plochu. Bolo však skonštatované, že žiadosť bola doručená dňa 27. 03. 2015 čím nie je
splnená zákonná podmienka na odpredaj. Obec pred nasledujúcim zasadaním obecného
zastupiteľstva zverejní zámer hodný osobitného zreteľa a bude o predmetnej žiadosti rokovať
(uznesenie č. 37/2015).
Budovanie ČOV v Nevericiach – starosta obce oboznámil prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva, že Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach na svojom zasadaní dňa 16. 3. 2015
neschválilo rozšírenie Beladickej ČOV pre členské obce Združenia Mikroregiónu Drevenica,
kde aj naša obec patrí a je jej členom. Z toho dôvodu sa pristúpilo k hľadaniu pozemku, kde
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by sa vybudovala ČOV pre zostávajúce 4 obce (Jelenec, Neverice, Ladice a Kostoľany pod
Tribečom). Predseda Mikroregiónu Drevenica p. Kajaba Eduard zahájil konanie v tejto veci
a predbežne zajednal parc. č. 404 KN „E“ v kat. území Neverice o výmere 4 029 m2, čo by
slúžilo pre zostávajúce štyri obce v združení na vybudovanie ČOV. Tieto štyri obce by
zaplatili 1 300,00 Eur, rovnakým dielom, pretože to je tá hodnota za ktorú by sa mala
predmetná parcela zakúpiť. Naša obec vloží zaokrúhlene 303,00 Eur na účet Mikroregiónu
Drevenica. Po zápise pozemku na LV Mikroregiónu Drevenica sa začne vybavovať
projektová dokumentácia, EIA a stavebné povolenie. K predmetným informáciám poslanci
obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy (uznesenie č.
38/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Zmena rozpočtu roku 2015
Referentka OcÚ predniesla poslancom obecného zastupiteľstva, že Obec Ladice podpísalo
zmluvu o schválení finančných prostriedkov na vytvorenie 5 pracovných miest v rámci § 50j
a § 54 zákona o službách zamestnanosti. S vytvorením týchto pracovných miest sa v rozpočte
roku 2015 nepočítalo, preto je potrebné aby sa vykonala zmena bežného rozpočtu navýšením
príjmovej aj výdavkovej časti (uznesenie č. 39/2015).
Hlasovanie:
- za:
6 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Ing. Molnár Jozef, PhD., Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Stravné lístky
Referentka OcÚ oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva, že je vypracovaný nový
pracovný poriadok, ktorý by mal platiť od 1. apríla, ale stravné lístky poskytované pre
starostu obce nie sú zapracované do pracovného poriadku, pretože je potrebný súhlas
obecného zastupiteľstva. Stravné lístky sú v minimálnej hodnote 3,20 Eur. Proti poskytnutiu
stravných lístkov pre starostu neboli zo strany poslancov obecného zastupiteľstva námietky
(uznesenie č. 40/2015).
Hlasovanie:
- za:
5 (Baláž Imrich, Balážová Helena, Ing. Farkaš Ladislav, Klikač Rudolf,
Székelyová Mária)
- proti:
0
- zdržal sa: 1 (Ing. Molnár Jozef, PhD.)
Ing. Molnár Jozef, PhD. či bola nahlásená skládka s nebezpečným odpadom?
Starosta obce – skládka s nebezpečným odpadom bola nahlásená telefonicky a je to v štádiu
riešenia.
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15. Záver
Poďakovaním všetkým prítomným za účasť starosta obce ukončil schôdzu obecného
zastupiteľstva.

V Ladiciach 27. marca 2015
Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

Overovatelia:
Klikač Rudolf

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

Székelyová Mária

..........................................
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Uznesenie č. 10/2015
zo dňa 27. 03. 2015

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

Otvorenie zasadania
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Štatút obce Ladice a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Ladiciach
7. VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
8. VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ladice
9. Petícia za úpravu cesty
10. Žiadosti – p. Ballangóová Janka, p. Pintérová Eva, Makovičky o. z., Telovýchovná
jednota Ladice
11. Záverečný účet Obce Ladice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
12. Návrh na prerokovanie platu starostu obce a návrh na určenie platu hlavného
kontrolóra obce
13. Návrh na zrušenie VZN a interných smerníc schválených OZ
14. Rôzne
15. Záver

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 11/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Klikač Rudolf a Székelyová Mária.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 12/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu: Ing. Farkaš Ladislav a Ing. Molnár Jozef, PhD.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

13

Uznesenie č. 13/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení zo
zasadania obecného zastupiteľstva 5. januára 2015.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 14/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Štatút obce Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 15/2015
zo dňa 27. 03. 2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 16/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v obci Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

17

Uznesenie č. 17/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ladiciach.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 18/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 19/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 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. 20/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
od 1. 4. 2015 nájomné na nebytový priestor o výmere 38 m2 v katastrálnom území Ladice na
80,00 Eur mesačne (slovom: osemdesiat eur), čiže 960,00 Eur ročne (slovom:
deväťstošesťdesiat eur) pre Janku Ballangóovú, Ladice 227, IČO: 34 639 322.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 21/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
zníženie nájomného za nebytový priestor o výmere 39 m2 vrátane sociálnych zariadení
v kultúrnom dome v katastrálnom území Ladice pre Evu Pintérovú, Ladice 211,
IČO: 41 045 769.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 22/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosti predložené občianskym združením Makovičky, Ladice 330, 951 77 Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 23/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) žiadosť Telovýchovnej jednoty Ladice
b.) presun finančných prostriedkov pre Telovýchovnú jednotu Ladice vo výške 2.500,00
Eur, slovom: dvetisícpäťsto eur
a
odporúča
a.) postupovať podľa VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 24/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a.) záverečný účet obce za rok 2014 s celoročným hospodárením bez výhrad
s nasledovnými vykázanými údajmi:
Kategória

Rozpočtové hospodárenie obce
za rok 2014

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

232 272,88
225 199,43
+ 7 073,45

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

15 100,00
20 083,85
+ 2 089,60

Rozpočet bežný – kapitálový bez fin. operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a výdavkov
Vylúčenie z prebytku
Schodok hospodárenia

247 372,88
245 283,28
+ 2 089,60
14 046,40
- 11 956,80

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu obce za rok 2014 vyplýva schodok hospodárenia
bežného roka v celkovej výške 11 956,80 Eur, ktorý bol vysporiadaný z finančných operácií.

berie na

vedomie

b.) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 25/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a preto
na základe § 3 ods. 1 cit. zákona patrí starostovi plat o výške určenej priamo zákonom – v
sume 1 416,00 Eur mesačne s účinnosťou od 01. 01. 2015.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 26/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

plat hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18c zákona o obecnom zriadení č. 36/1990 Zb. v
znení neskorších predpisov a preto patrí hlavnej kontrolórke plat vo výške určenej priamo
zákonom – v sume 88,00 Eur, slovom: osemdesiatosem eur.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 27/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
ruší
k 31. 03. 2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladice o určení odvolacieho orgánu voči
rozhodnutiam vydaných riaditeľkou Základnej školy s 1. – 4. roč. Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 28/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
ruší
k 31. 03. 2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladice č. 2/2008 o príspevku zákonného
zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri
Základnej škole Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 29/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
ruší
k 31. 03. 2015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 o úhradách za služby a poplatkoch za
pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Ladiciach.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 30/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
ruší
k 31. 03. 2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladice č. 7/2008 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 31/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
ruší
k 31. 03. 2015 Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov
Európskej únie (ďalej len EÚ) do rozpočtu obce č. 1/2008.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 32/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
ruší
k 31. 03. 2015 Internú smernicu na vedenie účtovníctva zo dňa 16. 12. 2003.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 33/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
ruší
Pracovný poriadok pre zamestnancov obce zo dňa 30. 12. 2008.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 34/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
ruší
Platový poriadok pre odmeňovanie zamestnancov obce zo dňa 30. 12. 2008.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 35/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 36/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

požiadavky Rady školy pri Materskej škole Ladice 323.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 37/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
berie na

vedomie

žiadosť o odkúpenie časti parcely Alfrédom Balkom, Ladice 201.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 38/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
a. b e r i e n a v e d o m i e
prehlásenia starostu obce Beladice v Nevericiach dňa 16. 03. 2015 na schôdzi Mikroregiónu
Drevenica, že ani novozvolené Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach neschválilo rozšírenie
Beladickej ČOV pre členské obce Mikroregiónu Drevenica a ich vystúpenie zo združenia.
b. s c h v a ľ u j e
Odkúpenie pozemku parc. č.: 404 KN „E” o výmere 4 029 m2 v katastrálnom území Neverice
za 1 300,00 Eur na vybudovanie spoločnej ČOV pre Mikroregión Drevenica, čo je na trase
uloženej kanalizácie pred Beladickým katastrom s tým, že zostávajúce štyri obce (Jelenec,
Neverice, Ladice a Kostoľany pod Tribečom) v Mikroregióne Drevenica zaplatia uvedenú
sumu rovnakým dielom.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 39/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prvú 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: 270 710,00 EUR
Kapitálové príjmy: 622 000,00 EUR
Finančné príjm. operácie: 518 004,00 EUR
Príjmy celkom: 1 410 714,00 EUR

Bežné výdavky: 270 710,00 EUR
Kapitálové výdavky: 932 900,00 EUR
Finančné výd. operácie: 39 000,00 EUR
Výdavky celkom: 1 242 610,00 EUR

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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Uznesenie č. 40/2015
zo dňa 27. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo
a. s c h v a ľ u j e poskytnutie stravných lístkov pre starostu obce.
b. o d p o r ú č a zapracovať poskytnutie stravných lístkov pre starostu obce do pracovného
poriadku obce Ladice.

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce
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