Zápis
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladzanoch, konaného dňa
22. 01. 2016 o 18.00 hod v sále kultúrneho domu v Ladzanoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznesení – p. starosta Miloš Čmela
2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 – Ing. Uday
3. Príprava podujatia Ladzianska fašiangová zabíjačka
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Bod č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Miloš Čmela. Konštatoval, že
obecné zastupiteľstvo má 4 členov, z ktorých je prítomných 4, 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 p. Miroslav Janovský. Za zapisovateľa zápisnice určil Máriu Lucinovú,
zamestnankyňu obce. P. starosta urobil kontrolu uznesení schválených na minulom zasadnutí.
Bod č. 2
Ing. Uday, kontrolór obce, oboznámil obecné zastupiteľstvo so Správou o kontrolnej
činnosti za rok 2015. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za
r. 2015. Správa je prílohou zápisu.
Bod č. 3
P. starosta informoval obecné zastupiteľstvo o príprave podujatia Ladzianska fašiangová
zabíjačka. Jednu ošípanú daruje AGROSPOL Hontianske Nemce. Vo štvrtok budú spracované
klobásy a v piatok jaternice a pečené mäso. Hlavný mäsiar bude Ján Burčo. Pomocní mäsiari
budú p. Necpal Ján, p. Kostor Ľubomír, p. Hádry Miroslav, p. Račko Branislav, p. Oravec
Vladimír, p. Lucina Vladimír. V kuchyni pri príprave zabíjačkových špecialít budú pomáhať p.
Poliaková Vierka, p. Račková Jana, p. Kardošová Anna, p. Čmelová Slávka, p. Karáseková
Kristína, p. Necpalová Renáta, p. Lucinová Mária. Pri organizácii pomôžu aj mládež a členovia
DHZ a Jednoty dôchodcov. Tento rok nebude fašiangový sprievod. V poobedňajších hodinách
vystúpi v kultúrnom programe Dychovka zo Sebechlieb Sebechlebskí hudci. O 20,00 hod bude
fašiangová zábava. Vstupné na zábavu sa OZ dohodlo 2,00 € na osobu.
Bod č. 4
Rôzne:
- P. starosta – informoval OZ o prípravách na Voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnia 5.3.2016.
Už sa uskutočnilo aj prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie.

Bod č. 5
Diskusia: prebiehala počas prejednávania jednotlivých bodov programu
Bod č. 6
P. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
V Ladzanoch, 22.01.2016
Zapísala: M. Lucinová
Miloš Čmela
starosta obce
Overovatelia:
....................................................
Ján Necpal

....................................................
Miroslav Janovský

Uznesenia
z 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ladzany, konaného dňa 22. 01. 2016
o 18,00 h v sále kultúrneho domu v Ladzanoch
Uznesenie č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
program 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovali za: Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Necpal Ján, Poliaková Viera
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za r. 2015.
Hlasovali za: Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Necpal Ján, Poliaková Viera
proti: 0
zdržali sa: 0

V Ladzanoch, 22.01.2016
Miloš Čmela
starosta obce

