Zápis
z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladzanoch, konaného dňa
25. 09. 2015 o 18.00 hod v sále kultúrneho domu v Ladzanoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznesení
2. Schválenie realizácie projektu – Obecný kamerový systém – Ladzany
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu úveru
4. Prijatie úveru zo SZRB na predfinancovanie NFP
5. Návrh na úpravu rozpočtu na r. 2015 – Rozpočtovým opatrením č. 3/2015
6. Schválenie uzavretia kúpnej zmluvy s p. Máriou Šorecovou
7. Diskusia
8. Záver
Bod č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Miloš Čmela. Konštatoval, že
obecné zastupiteľstvo má 5 členov, z ktorých je prítomných 5, 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 Ján Necpal a Bc. Viera Poliaková.
Bod č. 2
P. starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo so schválením Žiadosti o NFP z PRV 2007–
2013 na Obecný kamerový systém v obci Ladzany. V obci by malo byť na verejných priestranstvách nainštalovaných 5 ks kamier. Kamery budú rozmiestnené v obci 3 ks v okolí
kultúrneho domu, dve budú umiestnené na kultúrnom dome, 1 ks na stĺpe SSE pred kultúrnym
domom a 1 ks pred autobusovou zastávkou. 1 ks na stĺpe na križovatke do časti obce Majer.
Pre prefinancovanie projektu bude potrebné prijať úver vo výške 21 120,00 Eur. Projekt musí
byť zrealizovaný a ukončený v roku 2015. Zároveň bude aj prefinancovaný z PPA a úver bude
splatený v decembri 2015. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu projektu Obecný
kamerový systém v obci Ladzany.
Bod č. 3
Ing. Ladislav Uday, hlavný kontrolór obce prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k prijatiu úveru na predfinancovanie NFP. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ladzany je
prílohou zápisu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k prijatiu úveru na predfinancovanie NFP.
Bod č. 4
P. starosta informoval OZ o potrebe prijatia investičného úveru na predfinancovanie
návratného finančného príspevku v sume 21.120,00 EUR na realizáciu projektu „Obecný
kamerový systém v obci Ladzany“ poskytnutého zo strany Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 682 472.

Zároveň je potrebné schváliť zabezpečenie úveru zriadením záložného práva k dotačnému
účtu vedenému v SZRB, a.s. a vystavením blankozmenky. Prostriedky na pokrytie financovania ostatných výdavkov projektu obec zabezpečí z vlastných zdrojov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie investičného úveru na predfinancovanie návratného
finančného príspevku v sume 21.120,00 EUR na realizáciu projektu „Obecný kamerový systém
- Ladzany“ poskytnutého zo strany Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 682 420.
Zároveň schvaľuje zabezpečenie úveru zriadením záložného práva k dotačnému účtu vedenému
v SZRB, a.s. a vystavením blankozmenky.
Bod č. 5
P. Lucinová prečítala návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č.
3/2015 v zmysle zákona zák. č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obecné zastupiteľstvo schválilo
úpravu rozpočtu na rok 2015 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2015. Rozpočtové opatrenie č.
3/2015 je prílohou zápisu.
Bod č. 6
P. Mária Šorecová, bytom Sebechleby 202 požiadala o odkúpenie parciel v k.ú. Ladzany
podľa priloženého geometrického plánu. Všetky parcely sa nachádzajú v blízkosti stavieb,
prípadne pod stavbou p. Šorecovej. Obecné zastupiteľstvo prejednalo dňa 27.04.2015 žiadosť
a schválilo predaj pozemkov v súlade s §9a ods. 8b) zákona č. 138/1991 Zb. P. Šorecovej
bolo zaslané Uznesenie č. 16/2015 s uvedením podmienok predaja pozemkov. P. Šorecová
súhlasila s podmienkami predaja a dala vypracovať návrh kúpnej zmluvy. Obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy s p. Máriou Šorecovou, Sebechleby 202, na
predaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o prevod pozemkov, ktoré sú zastavené stavbou
vo vlastníctve kupujúcej vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve kupujúcej a v zmysle Uznesenia č. 16/2015 zo
dňa 27.04.2015 trojpätinovou väčšinou poslancov.
Bod č. 7
Diskusia: prebiehala počas prejednávania jednotlivých bodov programu.
Bod č. 8
P. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
V Ladzanoch, 25.09.2015
Zapísala: M. Lucinová
Miloš Čmela
starosta obce
Overovatelia:
....................................................
Ján Necpal

....................................................
Bc. Viera Poliaková

Uznesenia
z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ladzany, konaného dňa 25. 09. 2015
o 18,00 h v sále kultúrneho domu v Ladzanoch
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
program 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Necpal Ján, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
realizáciu projektu Obecný kamerový systém v obci Ladzany.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Necpal Ján, Viera Poliaková
proti: 0
Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu úveru na predfinancovanie NFP.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Necpal Ján, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
prijatie investičného úveru na predfinancovanie návratného finančného príspevku v sume
21.120,00 EUR na realizáciu projektu „Obecný kamerový systém - Ladzany“ poskytnutého zo
strany Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99
Bratislava 1, IČO: 00 682 420.
Zároveň schvaľuje zabezpečenie úveru zriadením záložného práva k dotačnému účtu vedenému
v SZRB, a.s. a vystavením blankozmenky.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Necpal Ján, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 3/2015 v zmysle zákona zák.
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Necpal Ján, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
uzatvorenie kúpnej zmluvy s p. Máriou Šorecovou, Sebechleby 202, na predaj pozemkov podľa
§ 9a ods. 8 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu,
že sa jedná o prevod pozemkov, ktoré sú zastavené stavbou vo vlastníctve kupujúcej vrátane
priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve kupujúcej a v zmysle Uznesenia č. 16/2015 zo dňa 27.04.2015 trojpätinovou
väčšinou poslancov.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Necpal Ján, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0

Ladzany, 25.09.2015
Miloš Čmela
starosta obce

