Zápis
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladzanoch, konaného dňa
12. 06. 2015 o 18.00 hod v sále kultúrneho domu v Ladzanoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznesení
2. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
3. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly – Ing. Uday
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Ladzany za rok
2014
5. Návrh a schválenie Záverečného účtu obce Ladzany za rok 2014
6. Výročná správa Obce Ladzany za rok 2014
7. Príprava projektu „Kamerový systém v obci“
8. Informácie o projekte „Rekonštrukcia kultúrneho domu“
9. Rôzne:
- minifutbalový turnaj 11.07.2015
- príprava programu na podujatie „Jablková chuť Hontu“
- predaj starých svietidiel z verejného osvetlenia
10. Diskusia
11. Záver
Bod č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Miloš Čmela. Konštatoval, že
obecné zastupiteľstvo má 5 členov, z ktorých je prítomných 3, Bc. Viera Poliaková a Ľubomír
Kostor sa ospravedlnili, a preto vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania
schopné. P. starosta privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Nikto nemal doplňujúci bod programu. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program
zasadnutia. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ján Necpal a Mgr. Katarína Kardošová. P.
starosta urobil kontrolu uznesení schválených na minulom riadnom zasadnutí. Na základe
Uznesenia č. 17/2015 bola podpísaná kúpna zmluva na predaj pozemku a zaplatená kúpna cena
a Uznesenia č. 18/2015 bol poskytnutý finančný príspevok SZV Hontianske Tesáre vo výške
40,00 Eur. V súlade s Uznesením č. 23/2015 p. starosta pripravil návrh používania motorového
vozidla a vymedzenie okruhu osôb, pre ktoré by bolo možné využívať obecné vozidlo ako
sociálny taxík. Členovia obecného zastupiteľstva do budúceho zasadnutia si pripravia
pripomienky k predloženému návrhu.
Bod č. 2
Ing.L.Uday predložil OZ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. Plán kontrolnej
činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce Ladzany 15 dní pred prerokovaním v OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. Plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2015 je prílohou zápisu.

Bod č. 3
Ing. Uday hlavný kontrolór obce prečítal Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly,
ktorej predmetom bolo plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2015. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej na Obecnom úrade
Ladzany. Záznam je prílohou zápisu.
Bod č. 4
Ing. Ladislav Uday, hlavný kontrolór obce prečítal Stanovisko k záverečnému účtu obce Ladzany za rok 2014, kde odporučil obecnému zastupiteľstvu súhlasiť s celoročným
hospodárením obce Ladzany za rok 2014 bez výhrad. Stanovisko k záverečnému účtu obce
Ladzany je prílohou zápisu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko k záverečnému
účtu obce Ladzany za rok 2014.
Bod č. 5
P. starosta predložil návrh Záverečného účtu obce Ladzany za rok 2014, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obecného úradu dňa 25.05.2015. Záverečný účet obce Ladzany
bol zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obecného úradu na vyjadrenie
občanom obce. K návrhu neboli obdržané žiadne vyjadrenia a pripomienky občanov.
Každému poslancovi Obecného zastupiteľstva bol návrh Záverečného účtu obce Ladzany za
rok 2014 zaslaný e-mailom. Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Ladzany za
rok 2014 výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Zároveň Obecné
zastupiteľstvo obce Ladzany schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 19 137,77 EUR zistený
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, použiť na:
- vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 15 201,00 EUR
- tvorbu rezervného fondu v sume
3 936,77 EUR
Na základe uvedených skutočností Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany schvaľuje skutočnú
tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 3 936,77 EUR.
Bod č. 6
P. starosta predložil OZ Výročnú správu obce Ladzany za rok 2014. Každému poslancovi
Obecného zastupiteľstva bola Výročná správa obce Ladzany za rok 2014 zaslaná e-mailom.
Súčasťou VS je aj Správa audítora. Obecné zastupiteľstvo berie Výročnú správu obce za rok
2014 a Účtovnú závierku obce Ladzany za rok 2014 a Správu audítora za rok 2014 na vedomie.
Bod č. 7
P. starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s možnosťou získania finančných prostriedkov
z Programu rozvoja vidieka na vybudovanie kamerového systému v obci na zvýšenie
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch. K podaniu žiadosti je
potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu k vybudovaniu kamerového systému podľa
požiadaviek obce, ktorými oboznámil poslancov OZ. Umiestnených by bolo 10 ks kamier na
verejných priestranstvách. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej
dokumentácie na vybudovanie kamerového systému v obci Ladzany.

Bod č. 8
V súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR bod. 8.2.6.3.4.1. pre obce do
1000 obyvateľov obec pripravuje projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu
v obci Ladzany. P. starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s prípravou projektovej dokumentácie, ktorá rieši úpravu sociálnych zariadení na prízemí a poschodí a nové zariadenie kuchyne,
ktoré bude súčasťou stavby. Obecné zastupiteľstvo si mohlo prezrieť jednotlivé pripravené
návrhy. S ďalšími projektovými návrhmi bude obecné zastupiteľstvo priebežne informované emailom a na zasadnutiach OZ.
Bod č. 9
- Minifutbalový turnaj na ihrisku na Bielych Dráhach – sa uskutoční 11.07.2015 o 18,00
hod. Organizačne zabezpečia Ján Necpal a Ľubomír Kostor s OcÚ Ladzany.
- Príprava podujatia „Jablková chuť Hontu po ladzianky“, ktoré sa bude konať dňa
19.09.2015, začala vypracovaním programu dňa. Podujatie sa začne súťažnou časťou a bude
pokračovať kultúrnym programom. P. starosta navrhuje posunúť začiatok podujatia na 11,00
hod. Návrhy na kultúrny program zabezpečia p. Janovský a Katarína Kardošová. Na večernej
zábave bude hrať ľudová hudba Kašubovci.
- Návrh na odpredaj starých svietidiel verejného osvetlenia – obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odpredaj starých svietidiel VO cenou 10,00 € za jedno svietidlo.
- P. starosta oboznámil OZ s darovaním osobného motorového vozidla Škoda
Fabia 6Y MV SR obci Ladzany. Zostatková cena vozidla je 0,00 €. Pre zaradenie vozidla do
majetku obce p. starosta určuje Komisiu pre určenie reprodukčnej ceny motorovému vozidlu
v zložení: Ján Necpal, Ľubomír Kostor, Miroslav Janovský.
- P. starosta informoval OZ s podaním žiadosti na ÚV SR na výstavbu multifunkčného
ihriska.
- P. starosta oboznámil OZ so spracovaním Zásad podávania, preverovania a evidovania
podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niekt. opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady podávania,
preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
Bod č. 10
Diskusia: prebiehala počas prejednávania jednotlivých bodov programu.
Bod č. 11
P. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
V Ladzanoch, 12.06.2015
Zapísala: M. Lucinová
Miloš Čmela
starosta obce
Overovatelia:
....................................................
Ján Necpal

....................................................
Mgr. Katarína Kardošová

Uznesenia
z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ladzany, konaného dňa 12. 06. 2015
o 18,00 h v sále kultúrneho domu v Ladzanoch
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
program 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovali
za: 3 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Necpal Ján
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
Hlasovali
za: 3 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Necpal Ján
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
berie na vedomie
1. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej na Obecnom úrade Ladzany.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ladzany za rok 2014
3. Výročnú správu obce Ladzany za rok 2014
4. Účtovnú závierku obce Ladzany za rok 2014
5. Správu audítora za rok 2014
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Necpal Ján
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
1. Záverečný účet obce Ladzany za rok 2014 výrokom „Celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad“
2. prebytok rozpočtu v sume 19 137,77 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, použiť na:
1. vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 15 201,00 EUR

tvorbu rezervného fondu v sume
3 936,77 EUR
- skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 3 936,77 EUR.
Hlasovali
za: 3 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Necpal Ján
proti: 0
zdržali sa: 0
2.

Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie kamerového systému v obci Ladzany.
Hlasovali
za: 3 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Necpal Ján
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
odpredaj starých svietidiel verejného osvetlenia cenou 10,00 € za jedno svietidlo.
Hlasovali
za: 3 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Necpal Ján
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
Hlasovali
za: 3 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Necpal Ján
proti: 0
zdržali sa: 0

V Ladzanoch, 12.06.2015

Miloš Čmela
starosta obce

