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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 19. januára  2017 v obradnej miestnosti Obecného úradu 

v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza, Vladimír 
Chovanec, Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika 
Števanková, Ing. Ján Abrahámovský, Mgr. Beáta Kolenová 

  
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce 
 Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce 
 Táňa Kukuliašová, riaditeľka MŠ Ladce  
     Učiteľky MŠ Ladce  
Prezenčná listina tvorí  prílohu tejto zápisnice.  
 
Návrh programu :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ladce 

5. Majetkovo právne vysporiadanie pozemku pod ihrisko v Horných Ladcoch 

6. Zriadenie komisie pre školstvo a vzdelávanie 

7. Zmena názvu komisie pre kultúru, šport a školstvo 

8. Schválenie bezplatného prenájmu DK Ladce 

9. Pripomienky a návrhy 

10. Ukončenie zasadnutia  
 

    PRIEBEH ROKOVANIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce.  
Konštatoval, že : 

a) zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 13 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

b) podľa podpísanej prezenčnej listiny je prítomných 9 poslancov obecného 
zastupiteľstva, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 
uznášania schopné 

  
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrhy 
na uznesenia z konaného zastupiteľstva: 
Mgr. Beátu Kolenovú, Ing. Petra Bračíka, Dominika Koštialika  

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský  
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
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Uznesenie č. 1/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beátu Kolenovú, Ing. Petra Bračíka, Dominika Koštialika   

Hlasovanie:  
Za :9 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, 
Ing. Ján Abrahámovský,,Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

3. Schválenie návrhu programu rokovania 
Starosta obce požiadal poslancov o doplňujúce návrhy k programu uvedenému v 
pozvánke. Všetci prítomní poslanci súhlasili s navrhovaným programom. 
Starosta obce navrhol, aby bol program vedený podľa pozvánky. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 2/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva uvedený na pozvánke . 
 
Hlasovanie:  
Za :9 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, 
Ing. Ján Abrahámovský,,Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ladce 
Uznesením č.89/2016 zo dňa 20.10.2016 bolo prijaté VZN č.6/2016 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce Ladce. Uvedené VZN bolo v zákonom stanovenej lehote 
zverejnené na úradne tabuli obce a webovej stránke obce. Uznesenie sa plní. 
Uznesením č.91/2016 zo dňa 20.10. 2016 OZ schválilo darovanie obci Ladce od 
Považskej cementárne a.s. Ladce časť parcely KNE 2454/12 v k.ú. Hloža - Podhorie.  
Dňa 14.11.2016 bola uzavretá darovacia zmluva a následne bol podaný na Okresný 
úrad Púchov, katastrálny odbor, návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 
Darovacia zmluva je zverejnená na webovej stránke obce Ladce. 
Uznesením č.92/2016 zo dňa 20.10.2016 OZ schválilo zámer priameho predaja 
lesných pozemkov KNC 1896/3 a KNC 1897/2, k.ú. Ladce. Zámer priameho predaja 
uvedených lesných pozemkov bol zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradných 
tabuliach obce a na webovej stránke obce Ladce. 
Uznesením č. 116/2016 zo dňa 16.12. 2016 OZ schválilo odpredaj uvedených 
lesných pozemkov kupujúcemu Považská cementáreň a.s. Ladce a zároveň OZ 
schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa predloženého návrhu Považskej 
cementárne a.s. Ladce. Kúpna zmluva bola uzavretá dňa 19.12. 2016 a následne bol 
podaný na Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor, návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností. Kúpna zmluva je zverejnená na webovej stránke obce Ladce.  
Uznesením č.95/2016 zo dňa 3.11. 2016 OZ schválilo Návrh zmluvy o zabezpečení 
prevádzky, údržby a modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Ladce na účely 
verejného obstarávania. Zmluva je zverejnená vo Vestníku a začne verejné 
obstarávanie na dodávateľa verejného osvetlenia. 
Uznesením č.99/2016 zo dňa 10.11.2016 OZ schválilo zámer nájmu nebytových 
priestorov v budove KD Ladce. Uvedený zámer  bol zákonom stanovenej lehote 
zverejnený na úradných tabuliach obce a na webovej stránke obce Ladce. 
Uznesením č.117/2016 zo dňa 16.12. 2016 OZ schválilo nájom nebytových 
priestorov v budove KD Ladce spoločnosti Carspol, s.r.o., Považská Bystrica. 
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Najomná zmluva bude vypracovaná a zaslaná na podpis spoločnosti Carspol, s.r.o., 
Považská Bystrica.  
Uznesením č.100/2016 zo dňa 10.11.2016 OZ schválilo Zmeny a doplnky č.1 
Územného plánu obce Ladce a VZN č.7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie obce č.2/2005 a schválená záväzná časť ÚPN obce Ladce na 
základe Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ladce. Uznesenie sa plní.  
Uvedené VZN bolo v zákonom stanovenej lehote zverejnené na úradne tabuli obce 
a webovej stránke obce. 
Na OZ dňa 16.12. 2016 poslanci schválili VZN a to : 

 Uznesením č.112/2016 VZN č.8/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v Materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci 
Ladce 

 Uznesením č.113/2016 VZN č.9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce 

 Uznesením č.114/2016 VZN č.10/2016 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Uvedené VZN boli v zákonom stanovenej lehote zverejnené na úradnej tabuli obce 
a webovej stránke obce. Uznesenia sa plnia. 
Uznesením č. 115/2016 zo dňa 16.12. 2016 OZ schválilo Zásady o odmeňovaní 
účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v obci Ladce. Uznesenie sa 
plní. 
Preloženie elektrického stĺpa v Tunežiciach na Tajovského ulici – je vypracovaná 
projektová dokumentácia a zaslaná na schválenie na Stredoslovenskú energetiku - 
Distribúcia, a. s 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 3/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
Obecného zastupiteľstva obce Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za :9 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, 
Ing. Ján Abrahámovský,,Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
5. Majetkovo právne vysporiadanie pozemku pod ihrisko v Horných Ladcoch  

Obec Ladce má zámer vybudovať ihrisko v Horných Ladcoch na pozemku, ktorého 
vlastníkom je Slovenský pozemkový fond. Na  odkúpenie pozemku je potrebný súhlas 
poslancov. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 4/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje majetkovo právne vysporiadanie časti 
pozemku KN-C 1150/1, k.ú. Ladce so zámerom výstavby verejnoprospešnej stavby – 
„Ihrisko“   
 
Hlasovanie:  
Za :9 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, 
Ing. Ján Abrahámovský,,Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
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6.Zriadenie komisie pre školstvo a vzdelávanie  
Starosta obce predložil poslancom návrh zloženia a úloh komisie pre školstvo 
a vzdelávanie.  
Predseda: RNDr. Iveta Liptáková 
Členovia:  Irena Gajdošíková, Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Mgr. Silvia Gajdošíková,  
Dominik Koštialik  
Úlohy komisie: poradný orgán pri výberovom konaní na riaditeľku MŠ a ZŠ, pri 
tvorení rozpočtu pre MŠ a ZŠ,  pomoc pri vypracovaní projektov z eurofondov pre MŠ 
a ZŠ 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č.5/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) zriaďuje komisiu pre školstvo a vzdelávanie 
b) volí za predsedu komisie pre školstvo a vzdelávanie RNDr. Ivetu Liptákovú, za 

členov  Irenu Gajdošíkovú , Ing. Zuzanu Malovcovú Seidl, Mgr. Silviu Gajdošíkovú, 
Dominika Koštialika 

 
Hlasovanie:  
Za :9 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, 
Ing. Ján Abrahámovský,,Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 

7. Zmena názvu komisie pre kultúru, šport a školstvo 
Z dôvodu zriadenia novej komisie pre školstvo a vzdelávanie, je potrebné schváliť 
zmenu názvu komisie pre kultúru, šport a školstvo na komisiu pre kultúru a šport. 
Ďalej doplniť a opraviť v Štatúte obce Ladce komisie obecného zastupiteľstva 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 6/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) schvaľuje zmenu názvu komisie pre kultúru, šport a školstvo na komisiu pre kultúru 
a šport 

b) ukladá obecnému úradu doplniť a opraviť v Štatúte obce Ladce komisie 
 
Hlasovanie:  
Za :9 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, 
Ing. Ján Abrahámovský,,Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
8. Schválenie bezplatného prenájmu DK Ladce  
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti OZ MC MIMČO Ladce o bezplatný 
prenájom DK Ladce na účel organizácie detského karnevalu na deň 5.2.2017.  
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 7/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatný prenájom Kultúrneho domu 
v Ladcoch pre OZ MC MIMČO Ladce na účel organizácie detského karnevalu na deň 
5.2.2017 
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Hlasovanie:  
Za :9 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, 
Ing. Ján Abrahámovský,,Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
9.Pripomienky a návrhy 
Ing. Peter Bračík, poslanec, odporučil zapojiť sa do projektu na rekonštrukciu 
Hasičskej zbrojnice z dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. 
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, sa spýtal, ako je to so stavom ulice Tajovského 
v Tunežiciach ohľadom budovania vodovodu a kanalizácie. 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, navrhla pred schválením rozpočtu zvolať 
pracovnú poradu poslancov. 
Ing. Monika Števanková, poslankyňa, navrhla osloviť Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR  prostredníctvom výzvy na  opravu ciest. 
Riaditeľka ZŠ a MŠ Ladce sa spýtali, v čom by spočívala pomoc komisie pre školstvo 
a vzdelávanie pre školy. 
 
15. Ukončenie zasadnutia 
Na záver starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a 
návrhoch prítomných zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval 
prítomným za účasť. 

 
 

V Ladcoch 19. januára 2017  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 17:45 hod.   
   
 
  Ing. Jaroslav Koyš 
     starosta obce 
 
  
 
Overovatelia zápisnice:     
 

 
.....................................                  .....................................  
   Vladimír Chovanec                       Ing. Ján Abrahámovský              
 

 

 
 


