Zápis
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladzanoch, konaného dňa
10. 06. 2016 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 2016
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Ladzany za rok
2015
4. Návrh a schválenie Záverečného účtu obce Ladzany za rok 2015
5. Výročná správa Obce Ladzany za rok 2015
6. Schválenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO
7. Informácia riaditeľky MŠ o počte detí v MŠ pre šk.rok 2016/2017
8. Návrh na opravu prístupovej cesty do cintorína
9. Úprava rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2016
10. Zmena poriadku odmeňovania OZ a návrh na prerokovanie platu starostu obce.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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. Bod 7
programu OZ navrhol p. starosta prejednať za bodom č. 1. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne
schválilo program zasadnutia. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Miroslav Janovský
a p. Ľubomír Kostor.
P. starosta urobil kontrolu uznesení schválených na minulom riadnom zasadnutí. Na základe
Uznesenia č. 59/2016 p. starosta zistil možnosti informovania občanov formou služby SMS
hlásnik. Zaslanie 500 SMS mesačne je spoplatnené sumou 20,00 Eur/mesiac. Služba bola
odskúšaná, SMS boli zaslané členom OZ.
Bod č. 7
Mgr. Renáta Necpalová, riaditeľka MŠ v Ladzanoch informovala OZ o počte detí v MŠ
pre školský rok 2016/2017. Do MŠ je zapísaných 8 detí. V minulom roku bola priemerná
dochádza 5 detí. Pre budúci školský rok 2017/2018 je predpoklad, že bude zapísaných do MŠ
ešte menej detí. Od 1.8.2017 bude musieť obec riešiť aj zamestnanie nového pedagogického
zamestnanca. P. Lucinová poskytla informáciu o financovaní MŠ a dofinancovaní výdavkov
MŠ z finančných prostriedkov obce. Je na zvážení OZ či udrží prevádzku MŠ. Obecné
zastupiteľstvo po vypočutí informácie rozhodlo o zachovaní a dofinancovaní prevádzky MŠ
v školskom roku 2016/2017. Na zasadnutí OZ na začiatku budúceho roka 2017 bude
prehodnotená situácia na základe nových údajov a OZ rozhodne či požiada MŠVVaŠ SR

o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následnom zrušení MŠ.
Bod č. 2
Ing.L.Uday predložil OZ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. 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 2016. Plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2016 je prílohou zápisu.
Bod č. 3
Ing. Ladislav Uday, hlavný kontrolór obce prečítal Stanovisko k záverečnému účtu obce Ladzany za rok 2015, kde odporučil obecnému zastupiteľstvu súhlasiť s celoročným
hospodárením obce Ladzany za rok 2015 bez výhrad. Stanovisko k záverečnému účtu obce
Ladzany je prílohou zápisu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko k záverečnému
účtu obce Ladzany za rok 2015.
Bod č. 4
P. starosta predložil návrh Záverečného účtu obce Ladzany za rok 2015, ktorý bol zverejnený
na úradnej tabuli obecného úradu dňa 25.05.2016. Záverečný účet obce Ladzany bol zákonom
stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obecného úradu na vyjadrenie občanom obce.
K návrhu neboli podané žiadne vyjadrenia a pripomienky občanov. Každému poslancovi
Obecného zastupiteľstva bol návrh Záverečného účtu obce Ladzany za rok 2015 zaslaný emailom. Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Ladzany za rok 2015 výrokom
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Schodok rozpočtu v sume 5 875,89 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, bol vysporiadaný v roku 2015:
- z finančných operácií v sume 5 875,89 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 7 480,11 EUR, použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany schvaľuje skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 7 480,11 EUR.
Bod č. 5
P. starosta predložil OZ Výročnú správu obce Ladzany za rok 2015. Každému poslancovi
Obecného zastupiteľstva bola Výročná správa obce Ladzany za rok 2015 zaslaná e-mailom.
Súčasťou VS je aj Správa audítora. Obecné zastupiteľstvo berie Výročnú správu obce za rok
2015 a Účtovnú závierku obce Ladzany za rok 2015 a Správu audítora za rok 2015 na vedomie.
Bod č. 6
P. starosta predložil návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ladzany. Návrh VZN č. 1/2016 bol zverejnený na
úradnej tabuli zákonom stanovenej lehote na vyjadrenie občanom obce. K návrhu neboli
prijaté žiadne vyjadrenia a pripomienky občanov. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Ladzany. Schválené VZN č. 1/2016 je prílohou zápisu.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Ján Necpal, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0
Bod č. 8
P. starosta navrhol údržbu prístupovej cesty do cintorína z finančných prostriedkov, ktoré
budú vrátené z PPA za DPH z projektu „Obecný kamerový systém“. Prístupovú cestu navrhuje
upraviť položením zámkovej dlažby. Obecné zastupiteľstvo schválilo údržbu prístupovej cesty
do cintorína položením zámkovej dlažby.
Bod č. 9
P. Lucinová prečítala návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č.
2/2016 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. 2/2016. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 je prílohou zápisu.
Bod č. 10
P. Necpal predložil návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov OZ v Ladzanoch,
ktoré sú prílohou zápisu. Obecné zastupiteľstvo schválilo nové Zásady odmeňovania poslancov
OZ v Ladzanoch nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
P. Necpal predložil návrh na prerokovanie platu starostu obce Ladzany, ktorý je prílohou
zápisu. Poslanci OZ po oboznámení sa návrhom prijali nasledovné uznesenie:
OcZ určilo v zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že plat podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov zvyšuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 70 %.
Tento plat patrí starostovi obce od 1. júla 2016 do 30. septembra 2016. Od 01.10.2016 určuje
OcZ v zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že plat podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov zvyšuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 20 %.
Bod č. 11
-

P. starosta poďakoval DHZ za organizáciu MDD so zaujímavým programom.
P. starosta oboznámil OZ s výsledkom jednania s p. Jánom Demianom ml. za odkúpenie
rodinného domu v Ladzanoch č. 76, ktorý zdedil po otcovi Jánovi Demianovi. P. Ján
Demian navrhol odpredaj rodinného domu v Ladzanoch č. 76 s prislúchajúcimi
parcelami, dvorom a záhradou za symbolické 1,00 €. P. starosta navrhol odkúpenie
rodinného domu aj s pozemkami za uvedených podmienok. Rodinný dom je v zlom
technickom stave, ohrozuje susedné nehnuteľnosti a bude potrebné začať čím skôr
s jeho údržbou.

P. starosta dal hlasovať za odkúpenie rodinného domu č. 76 a susedných pozemkov od
Jána Demiana ml. z Frýdku - Místku za 1,00 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo
odkúpenie nehnuteľností a to, rodinného domu s. č. 76 na parc. č. 38/1, parcelu č. 38/2
zastavené plochy a nádvoria, parcelu č. 38/3 a 39 záhrady.
- p. starosta navrhol uskutočniť futbalový turnaj „Slobodní, ženatí, dorast“ dňa 25. júna,
v prípade nepriaznivého počasia sa turnaj nebude konať.
- p. starosta navrhol vyrobiť informačnú tabuľu, ktorá bude umiestnená pred kultúrnym
domom. Poveril Katarínu Kardošovú pripraviť podklady na tabuľu.
Bod č. 12

-

Diskusia: prebiehala počas prejednávania jednotlivých bodov programu.
P. Poliaková – navrhuje upraviť v močiari výpust betónovými pätkami a zabezpečiť
šúbor, aby neodtekala voda.

Bod č. 13
P. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
V Ladzanoch, 10.06.2016
Zapísala: M. Lucinová
Miloš Čmela
starosta obce
Overovatelia:
....................................................
Miroslav Janovský

....................................................
Ľubomír Kostor

Uznesenia
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ladzany, konaného dňa 10. 06. 2016
o 18,00 h v sále kultúrneho domu v Ladzanoch
Uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
program 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Ján Necpal, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
berie na vedomie
správu riaditeľky MŠ o počte detí zapísaných v MŠ pre školský rok 2016/2017 a
schvaľuje
zachovanie a dofinancovanie prevádzky MŠ v školskom roku 2016/2017.
Uznesenie č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Ján Necpal, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 63/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ladzany za rok 2015
2. Výročnú správu obce Ladzany za rok 2015
3. Účtovnú závierku obce Ladzany za rok 2015
4. Správu audítora za rok 2015
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Ján Necpal, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č. 64/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
1. Záverečný účet obce Ladzany za rok 2015 výrokom „Celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad“
2. skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 zo zostatku finančných operácií vo výške
7 480,11 EUR.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Ján Necpal, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
údržbu vchodu do cintorína.
Hlasovali
za: 3 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Necpal Ján, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 66/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2016 Rozpočtovým opatrením č. 2/2016 v zmysle zákona zák.
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Hlasovali
za: 3 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor Necpal Ján, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 67/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Ladzany a to, rodinného domu s. č. 76 na parc. č. 38/1 o
výmere 184 m2, parcelu č. 38/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 421 m2, parcelu č. 38/3
záhrady o výmere 21 m2 a parcelu č. 39 záhrady o výmere 1006 m2 od predávajúceho Jána
Demiana, nar. 12. 07. 1968, bytom Frýdek-Místek, Nad Rybníkem 2995 za sumu 1,00 € na
základe vzájomnej dohody.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Ján Necpal, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č. 68/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov OZ v Ladzanoch.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Ján Necpal, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č. 69/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
určuje
v zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov plat starostovi obce tak, že plat podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov zvyšuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 70 %. Tento plat
patrí starostovi obce od 1. júla 2016 do 30.09.2016.
Od 01.10.2016 obecné zastupiteľstvo obce Ladzany určuje v zmysle §11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat starostovi obce
tak, že plat podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvyšuje podľa § 4
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 20 %.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Ján Necpal, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0

V Ladzanoch, 10.06.2016

Miloš Čmela
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenia
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ladzany, konaného dňa 10. 06. 2016
o 18,00 h v sále kultúrneho domu v Ladzanoch

Obecné zastupiteľstvo obce Ladzany
schválilo
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Ladzany.
Hlasovali
za: 5 - Miroslav Janovský, Katarína Kardošová, Ľubomír Kostor, Ján Necpal, Viera Poliaková
proti: 0
zdržali sa: 0

V Ladzanoch, 10.06.2016

Miloš Čmela
starosta obce

