Zápis
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladzanoch, konaného dňa
22. 04. 2016 o 18.00 hod v sále kultúrneho domu v Ladzanoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznesení, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisu
2. Záznam z finančnej kontroly inventarizácie za rok 2015 – Ing. Uday
3. Úprava rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2016
4. Informácia a podaných projektoch
5. Schválenie zaradenia členov do funkcie DHZO
6. Rôzne
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
určené Bc. Viera Poliaková a Mgr. Katarína Kardošová. Za zapisovateľa zápisnice určil Máriu
Lucinovú, zamestnankyňu obce. P. starosta urobil kontrolu uznesení schválených na 9.
zasadnutí OZ.
Bod č. 2
Ing. Uday hlavný kontrolór obce prečítal Správu o výsledku finančnej kontroly procesu
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej
závierky v Obci Ladzany. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej
kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu
riadnej účtovnej závierky v Obci Ladzany. Záznam je prílohou zápisu.
Bod č. 3
P. Lucinová prečítala návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č.
1/2016 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 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2016. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 je prílohou zápisu.
Bod č. 4
Pán starosta informoval obecné zastupiteľstvo s pripravovanými projektami, na ktoré už

boli podané žiadosti do 31.03.2016:
- podaná žiadosť o NFP z PRV SR 2014 -2020, Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry na PPA Bratislava
na projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu „ – I. etapa. V uvedenom projekte sú zahrnuté
nasledovné práce: stavebné úpravy na prízemí – WC, práce pre položenie ležatej kanalizácie
a vody v podlahe prízemia, položenie dlažby a obkladov, opravy omietok, vymaľovanie
stien a stropov na prízemí, rozvody zdravotechniky, kúrenia a elektroinštalácie na prízemí,
zbúranie jednoramenného schodiska na prvé poschodie do bývalej premietárne,
vybudovanie nového stropu v tomto priestore, zaizolovanie podlahy v sále, nová podlaha,
zateplenie strechy, strešná krytina nad celou budovou, vonkajší sokel s marmolitu, výmena
rolovacích dverí na požiarnej zbrojnici. Celková výška projektu po verejnom obstarávaní je
149.791,00 Eur.
- podaná žiadosť na MF SR na dotáciu na individuálne potreby obcí na rekonštrukciu lavičiek
cez potok, výška požadovaných finančných prostriedkov 9300,00 Eur.
Bod č. 5
P. starosta informoval obecné zastupiteľstvo o absolvovaní základnej prípravy členov
hasičských jednotiek ďalších 6 občanov. P. starosta navrhol Obecnému zastupiteľstvu
v Ladzanoch schválenie zaradenia Mgr. A. Janovskej, Miloša Čmelu, Radoslava Lucinu,
Jaroslava Paukovica, Jakuba Kardoša zaradiť za člena Dobrovoľného hasičského zboru obce
do funkcie hasič, Jána Necpala st. a Jána Necpala ml. zaradiť za člena Dobrovoľného
hasičského zboru obce do funkcie hasič, technik – strojník. Obecné zastupiteľstvo v Ladzanoch
schvaľuje Mgr. Andreu Janovskú, Miloša Čmelu, Radoslava Lucinu, Jaroslava Paukovica,
Jakuba Kardoša zaradiť za členov DHZO do funkcie hasič, Jána Necpala st. a Jána Necpala ml.
zaradiť za členov DHZO do funkcie hasič, technik – strojník.
Bod č. 6
Rôzne:
- P. starosta oboznámil OZ s vyhodnotením organizácie a priebehu Ladzianskej fašiangovej
zabíjačky - zhodnotil podujatie ako vydarené, všetky mäsové výrobky boli v ochutnávke
skonzumované. Účasť v dôsledku nepriaznivého počasia bola však nižšia ako po minulé
roky Poďakoval všetkým za pomoc, ktorí sa zúčastňovali pri príprave a organizovaní.
Príjem zo vstupného bolo 350,00 Eur.
Bod č. 7

-

Diskusia:
Ján Necpal – doplniť svietidlo do verejného osvetlenia pred rodinným domom Petra Brnáka
M. Janovský – možnosť informovania občanov v obci prostredníctvom SMS Hlásnika –
zistiť podmienky
Viera Poliaková – možnosť prenájmu močiaru v doline, upraviť prostredie
Viera Poliaková – organizácia návštevy Rozprávkovej dedinky na Počúvadle dňa
28.05.2016 pre deti z obce, zistiť záujem a zabezpečiť dopravu obecným úradom.

Bod č. 8
Po prerokovaní všetkých bodov programu p. starosta poďakoval všetkým prítomným za
účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Ladzanoch, 22.04.2016
Zapísala: M. Lucinová
Miloš Čmela
starosta obce
Overovatelia:
....................................................
Bc. Viera Poliaková

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

Uznesenia
z 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ladzany, konaného dňa 22. 04. 2016
o 18,00 h v sále kultúrneho domu v Ladzanoch
Uznesenie č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Poliaková Viera, Kostor Ľubomír, Necpal Ján
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
berie na vedomie
1. Správu o výsledku finančnej kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v Obci Ladzany.
2. informáciu o podaných žiadostiach na pripravované investičné projekty.
3. informáciu o priebehu podujatia Ladzianska fašiangová zabíjačka a jej zhodnotenie.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Poliaková Viera, Kostor Ľubomír, Necpal Ján
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 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, Poliaková Viera, Kostor Ľubomír, Necpal Ján
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
Mgr. Andreu Janovskú, Miloša Čmelu, Radoslava Lucinu, Jaroslava Paukovica, Jakuba
Kardoša zaradiť za členov DHZO do funkcie hasič, Jána Necpala st. a Jána Necpala ml. zaradiť
za členov DHZO do funkcie hasič, technik – strojník.
Hlasovali

za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Poliaková Viera, Kostor Ľubomír, Necpal Ján
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
poveruje
starostu obce zistiť možnosti pre informovanie občanov v obci prostredníctvom SMS Hlásnika.
Hlasovali
Termín: 06/2016
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Poliaková Viera, Kostor Ľubomír, Necpal Ján
proti: 0
zdržali sa: 0
V Ladzanoch, 22.04.2016

Miloš Čmela
starosta obce

