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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 14. júna  2016 v obradnej miestnosti Obecného úradu 

v Ladcoch. 

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

   
Ospravedlnení poslanci: Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová 
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce 
 Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Ing. Alena Černotová, ekonómka obce 

  Bc. Slávka Suranová , referentka obecného úradu 
 Alena Suchárová, referentka obecného úradu 
 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce 
 Mgr. Dáša Šeligová, referentka obecného úradu 
 občania Ladiec 
   
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. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole za I. polrok 2016 

5. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za 
rok 2015 

6. Schválenie Záverečného účtu obce Ladce za rok 2015 

7. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce na II. 
polrok 2016 

8. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Ladce 

9. Prevádzkový poriadok a Havarijný plán zberového dvora obce Ladce 

10. Zníženie finančnej zábezpeky pri nájme bytov v 16BJ na ulici Ľ. Štúra 598/598, 
Ladce 

11. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

12. Schválenie pridelenia nájomného bytu 

13. Pripomienky a návrhy 

14. Ukončenie zasadnutia  
 

    PRIEBEH ROKOVANIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jaroslav Koyš  
Konštatoval, že : 
a) zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 13 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 
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b) podľa podpísanej prezenčnej listiny je prítomných 7 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: 
Ing. Moniku Števankovú, Františka Meliša, Dominika Koštialika   
 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík 
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 52/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Ing. Moniku Števankovú, Františka Meliša, Dominika Koštialika 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

3. Schválenie návrhu programu rokovania 
Starosta obce požiadal poslancov o doplňujúce návrhy k programu uvedenému v 
pozvánke. František Meliš, poslanec, navrhol presunúť bod č.14 - Schválenie 
postupu opráv miestnych komunikácií na bod č.6, z dôvodu účasti občanov Ladiec.  
Starosta obce navrhol: 
vyradiť bod č. 10 - Zníženie finančnej zábezpeky pri nájme bytov v 16 BJ na ulici Ľ. 
Štúra 598/598, Ladce, z dôvodu vypracovania nového VZN o prideľovaní bytov 
a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome v obci Ladce a bude 
predložené na schválenie na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva a doplniť 

bod č.4 -  Oboznámenie s listom p. Štefana Kútneho 
bod č.5 -  Cezhraničná spolupráca s mestom KELČ  
Poradie ostatných bodov programu sa posúva 
  
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 53/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva  
a) presunutím bodu č.14 - Schválenie postupu opráv miestnych komunikácií na bod 

č.6  
b) vyradením bodu č.10 - Zníženie finančnej zábezpeky pri nájme bytov v 16 BJ na 

ulici Ľ. Štúra 598/598, Ladce 
c) doplnením bodu č.4 - Oboznámenie s listom p. Štefana Kútneho  
d) doplnením bodu č.5 – Cezhraničná spolupráca s mestom KELČ 

Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 

Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
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Schválený program :  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa   
3. Schválenie programu rokovania 
4. Oboznámenie s listom p. Štefana Kútneho 
5. Cezhraničná spolupráca s mestom KELČ 
6. Schválenie postupu opráv miestnych komunikácií 
7. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole za I. polrok 2016 
8. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za 

rok 2015 
9. Schválenie Záverečného účtu obce Ladce za rok 2015 
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce na II. polrok 

2016 
11. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Ladce 

12. Prevádzkový poriadok a Havarijný plán zberového dvora obce Ladce 
13. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
14. Schválenie pridelenia nájomného bytu 
15. Pripomienky a návrhy 
16. Ukončenie zasadnutia 

 
4. Oboznámenie s listom p. Štefana Kútneho 
Starosta obce oboznámil poslancov s listom p. Štefana Kútneho, v ktorom zaujal 
stanovisko k rozhodnutiu obecného zastupiteľstva. Z dôvodu, že obecné 
zastupiteľstvo zamietlo dohodu o vrátení pozemku KN-C 550, p. Štefan Kútny zváži 
možnosť riešenia svojich požiadaviek súdnou cestou. 
   
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 54/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie vyjadrenie p. Štefana 
Kútneho, že spor bude riešiť súdnou cestou. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
5. Cezhraničná spolupráca s mestom KELČ 
Mgr. Dáša Šeligová, referentka obecného úradu a Ing. Ľubica Rapčanová, 
koordinátorka projektu informovali poslancov o Programe cezhraničnej spolupráce 
SR s ČR. Cieľom programu je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov 
riešiť spoločné výzvy prihraničných regiónov. Projektový zámer obce Ladce je 
vybudovanie náučného chodníka na horu Butkov, ktorý by pokračoval až po 

novovybudovaný turistický chodník s krížovou cestou. Obec môže žiadať o NFP na 
základe schválenia nadviazanie partnerstva s mestom z ČR, uzatvorením Zmluvy 
o spolupráci   
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 55/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a) schvaľuje nadviazanie partnerstva  obce Ladce s mestom Kelč, ČR 
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b) poveruje starostu obce uzavrieť Zmluvu o spolupráci v súlade s § 21 zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

c) schvaľuje predloženie žiadosti o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03     
Návrh bol schválený 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
6.Schválenie postupu opráv miestnych komunikácií 
Poslanci boli na obhliadke miestnych komunikácií po výstavbe vodovodu 
a kanalizácie. Obhliadku začali v časti Ladce od vstupu do obce zo smeru z obce 
Beluša. Postupovali cez Ladce, Tunežice a obhliadku ukončili v časti Horné Ladce. 
Z obhliadky bol spísaný zápis o stave miestnych komunikácií. Poslanci v diskusií 

navrhli plán postupu rekonštrukcií miestnych komunikácií z rozpočtu obce na roky 
2016 -2018:  
a) ulica Vážska, smer do Základnej školy – rok 2016 
b) chodník z Ladiec do Tunežíc, dokončenie ulice Záhradná (časť od fary k bytovke 

č.152), chodník od začiatku Ladiec od p. Gajdoša po p. Daňu – rok 2017 
c) dokončenie ulice Záhradná v celom rozsahu – rok 2018.  
Doba realizácie bude závisieť od finančných prostriedkov obce..   
Koyšová Anna, občianka, žiada zaslať reklamáciu na opravu ulice Kukučínova 
a následnú rekonštrukciu. Poukázala na nepriaznivú situáciu na ulici Kukučínova 
spôsobenú prejazdom ťažkých nákladných vozidiel.  
Starosta obce navrhuje pripraviť dopravný projekt na dopravné značenie v dedine.  
   
Uznesenie č. 56/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schválilo plán postupu rekonštrukcie miestnych 
komunikácií z rozpočtu obce Ladce pre roky 2016 -2018      
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
7. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole za I. polrok 
2016 
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení so správou o kontrolnej činnosti 
Hlavnej kontrolórky obce Ladce za obdobie I. polroka 2016. 
Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola použitia 
a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce.  Hlavná kontrolórka obce  
neuložila žiadne konkrétne nápravné opatrenia. Nápravu zistených nedostatkov 
poveril starosta obce finančnú komisiu a zodpovedných zamestnancov obecného 
úradu. Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 57/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
Hlavnej kontrolórky obce Ladce za I. polrok 2016      
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Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
8. Stanovisko Hlavnej kontrolórky (HK) obce Ladce k Záverečnému účtu obce 
Ladce za rok 2015 
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení so stanoviskom HK k 
Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2015.  Záverečný účet obce Ladce za rok 2015 
bol skontrolovaný po formálnej a obsahovej stránke. Obsahuje všetky zmeny 
rozpočtu a rozpočtové opatrenia starostu obce. Konštatuje, že bola dodržaná 
informačná povinnosť zo stany obce Ladce ohľadom zverejnenia Záverečného účtu za 
rok 2015. 

Na základe kontrolovaného prepočítania rozpočtu a metodického usmernenia bol 
stanovený príspevok do rezervného fondu. HK zhodnotila stav a vývoz zadlženosti 
obce Ladce. Konštatovala, že obec Ladce pravidelnými splátkami uhrádza bankové 
úvery a plní dlhodobé záväzky. V stanovisku vyhodnotila stav zadlženosti obce. HK 
skonštatovala, že obec Ladce vysporiadala za rok 2015 finančné vzťahy voči všetkých 
subjektom v súlade so zákonom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti HK 
odporučila obecnému zastupiteľstvu v Ladcoch prerokovanie Záverečného účtu obce 
Ladce za rok 2015 a v zmysle § 16 ods. 10 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
prerokovanie uzavrieť s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 
výhrad. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 58/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie stanovisko Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2015      
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
9. Schválenie Záverečného účtu obce Ladce za rok 2015  
Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli 
obce a na webovej stránke obce. K uvedenému návrhu neboli podané žiadne 
pripomienky a návrhy občanov. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 59/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) konštatuje, že Záverečný účet obce Ladce za rok 2015 obsahuje náležitosti 

stanovené zákonom č.583/2004 Z.z. 
b) konštatuje, že Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2015 bol predložený na 

verejnú diskusiu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
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c) berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu 
obce Ladce za rok 2015, ktorý odporučila uzavrieť s výrokom : celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad  

d) schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výšku 3 622 EUR do rezervného 
fondu 

e) schvaľuje Záverečný účet obce Ladce za rok 2015  
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce na II. 
polrok 2016 
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s návrhom plánu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce na II. polrok 2016. 
Kontrolná činnosť v II. polroku 2016 bude zameraná na výkon činností: 
Kontrola interných predpisov Základnej školy Ladce, dodržiavanie všeobecne 
záväzných nariadení obce, vybavovanie sťažností, podnetov a petícií v zmysle zákona 
č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 242/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve, kontrola plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva a prijatých opatrení zistených predchádzajúcimi kontrolami. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 60/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce 
Ladce na II. polrok 2016 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
11. Schválenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom na území obce Ladce 
Alena Suchárová, referentka na úseku správa daní a poplatkov, informovala 
poslancov ohľadom predloženého materiálu k tomuto bodu.  
Prijatie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá povinnosť obciam : 

 zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu  

 zabezpečiť zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu: 

 biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, okrem toho, ktorého pôvodcom je 

fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 
spoločného stravovania   

 jedlých olejov a tukov z domácností, biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, 
parkov, cintorínov 

 zabezpečiť zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, 
kovy a sklo 
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 zabezpečiť a umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií 
a akumulátorov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať systém oddeleného zberu 
elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov 

 umožniť OZV na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na 
ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou 

 zverejniť na svojom webe podrobný zrozumiteľný popis celého systému nakladanie 
s komunálnymi odpadmi. 

Predložený návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi popisuje celú hierarchiu nakladania s odpadmi v obci Ladce, je vypracované 
s súlade už s uzatvorenými zmluvami so spoločnosťou ENVI-PAK, čo je spoločnosť 
OZV a ďalšími spoločnosťami, ktoré majú oprávnenie na likvidáciu vytriedeného 
komunálneho odpadu, v súlade s novým zákonom o odpadoch a zohľadňuje celý 
systém triedenia odpadov v obci Ladce.   
K návrhu VZN bola podaná jedna pripomienka od HK Ing. Mgr. Moniky Prekopovej, 
ktorá navrhla zosúladiť znenie  navrhovaného  VZN s  par. 81 zákona 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a odstrániť z návrhu VZN článok o priestupkoch, nakoľko tieto sú 

upravené v zákone.     
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 61/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) prerokovalo Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Ladce 

b) schvaľuje VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Ladce 

 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
12. Prevádzkový poriadok a Havarijný plán zberového dvora obce Ladce 
Alena Suchárová, referentka na úseku správa daní a poplatkov, informovala 
poslancov ohľadom predloženého materiálu k tomuto bodu.  
Prevádzkový poriadok a havarijný plán opatrení pre nakladanie s nebezpečnými 
odpadmi  platný v tomto čase, už nespĺňa požiadavky nového zákona o odpadoch a je 
nutné ho doplniť aj o nové zložky odpadu, ktorý sa triedi na zbernom dvore. 
V havarijnom pláne zasa bolo treba upraviť základné údaje a navrhnúť nových 
zamestnancov zodpovedných za prevádzku zberného dvora a do havarijnej komisie.  
Ďalej sa doplnil spojový poriadok a situačný plán zberného dvora. 
Takto upravený Prevádzkový poriadok a havarijný plán opatrení pre nakladanie 
s nebezpečnými odpadmi  bude tvoriť prílohu ku žiadosti o súhlas na prevádzku 

zberného dvora.   
Predložený materiál je súčasťou zápisnice 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 62/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo Prevádzkový poriadok a Havarijný plán zberového dvora obce Ladce 
b) schvaľuje Prevádzkový poriadok a Havarijný plán zberového dvora obce Ladce  
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Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

13. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena so SSE-Distribúcia a.s. Žilina. Predmetom vecného bremena je 
umiestnenie a prevádzka elektroenergetického zariadenia na pozemku par.č. KN C 
917/1, k.ú. Ladce pre plánovanú realizáciu stavby „Ladce- Zahustenie TS Janka 
Kráľa“. 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 63/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje : 

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s budúcim oprávneným 
z vecného bremena Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36 442 151 na umiestnenie elektroenergetického 
zariadenia na pozemku, vo vlastníctve obce Ladce, na jeho prevádzku t.j.  vykonávanie 
povolenej činnosti (distribúcia elektriny) a prístup k tomuto zariadeniu v zmysle zákona 
č.251/2012 Z.z. o energetike, na časti pozemku par.č. KN C 917/1, ostatná plocha 
o výmere 105 m2, vedenej na LV č.1 pre k.ú. Ladce, pre plánovanú realizáciu stavby „ 
Ladce – Zahustenie TS Janka Kráľa „   
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
14. Schválenie pridelenia nájomného bytu 
Bc. Slávka Suranová, referentka obecného úradu informovala poslancov ohľadom 
predloženého materiálu k tomuto bodu. Od 01.06. 2016 sa v nájomnom bytovom 
dome 16BJ uvoľnil 3-izbový byt. Terajší nájomca 2- izbového nájomného bytu p. 
Lukáš Ďurica si podal žiadosť o pridelenie 3-izbového nájomného bytu. Na základe 
evidovaných žiadostí o pridelenie 2-izbového nájomného  bytu bol ponúknutý 
záujemcovi p. Matejovi Hrubovi. Menovaný o byt neprejavil záujem, nakoľko si 
medzičasom už našiel iný byt. Ďalšou v poradovníku žiadateľov o pridelenie 
nájomného bytu bola žiadosť p. Tatiany Ďuricovej, ktorá prejavila o daný byt záujem. 
Sociálno-bytová a zdravotná komisia posúdila predložené doklady o príjme žiadateľov 
a odporučila žiadosti vyhovieť.  
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 64/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) prerokovalo žiadosti týkajúce sa nájomných bytov vo vlastníctve obce Ladce 

v nájomnom bytovom dome 16 BJ na ulici Ľudovíta Štúra 598/598 
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b) schvaľuje výmenu dvojizbového nájomného bytu č.4 za trojizbový nájomný byt č.9 
vo vlastníctve obce Ladce v nájomnom bytovom dome 16 BJ na ulici Ľudovíta Štúra 
598/598, Ladce p. Lukášovi Ďuricovi 

c) schvaľuje pridelenie dvojizbového nájomného bytu č.4 vo vlastníctve obce Ladce 
v nájomnom bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra 598/598, Ladce p. Tatiane 
Ďuricovej  

 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
18. Pripomienky a návrhy 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, sa spýtala na cenu pozemkov pod bytovými 
domami. 
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, žiada reklamovať opravu ulice Podjavorinskej 
v Tunežiciach, ďalej žiada kosenie verejných priestranstiev v Tunežiciach a potrebu 
roznášania Ladeckých zvestí v Tunežiciach.  
Ing. Peter Bračík, poslanec, žiada reklamovať opravu ulice Hviezdoslavova od č.d. 
77,76,75. 
Ing. Monika Števanková, poslankyňa, upozornila na zatvoreného psa v radových 
garážach pri ihrisku. 
Starosta informoval poslancov o príprave prečíslovania domov a o potrebe riešiť 
parkovanie áut na sídlisku Záhradná.  
 
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 14. júna 2016 

 
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 20:25 hod.   
 
  Ing. Jaroslav Koyš 
    starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
 
.....................................              .....................................  
   Mgr. Beáta Kolenová                    Ing. Peter Bračík                
 

 

 
 


