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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. apríla  2016 v obradnej miestnosti Obecného úradu 

v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Dominik Koštialik, Gabriela Melicherová, František Meliš, 
 Ing. Monika Števanková, Bohumil Turza, Mgr. Beáta Kolenová, 

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík 
   
Ospravedlnení poslanci: Ing. Ján Abrahámovský 
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce 
 Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Alena Suchárová, referentka obecného úradu 

 Mgr. Dáša Šeligová, referentka obecného úradu 
 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce 
 Ing. Ivana Mrvová  

  
 
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. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných alebo prebiehajúcich 

kontrolách 
6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016-2020 
7. Schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska obce Ladce 
8. Správa o nedoplatkoch na miestnych daniach 
9. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku 
10. Schválenie bezplatného nájmu priestorov Kultúrneho domu - Základná škola 

Ladce 
11. Schválenie bezplatného nájmu priestorov Kultúrneho domu – Súkromná 

základná umelecká škola, Ladce  
12. Prerokovanie a schválenie  platu starostu obce  
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 
b) podľa podpísanej prezenčnej listiny je prítomných 8 poslancov obecného 

zastupiteľstva, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 
uznášania schopné  
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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, Bohumila Turzu   
 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Dominik Koštialik, František Meliš 
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 25/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beátu Kolenovú, Ing. Petra Bračíka, Bohumila Turzu   
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec, 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. Všetci prítomní poslanci súhlasili s navrhovaným programom.  
Starosta obce navrhol  doplniť  bod č.12 - Schválenie zriadenia elokovaného 
pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy Ladce.  
Poradie ostatných bodov programu sa posúva.  
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 26/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením bodu č.12 - Schválenie zriadenia elokovaného 
pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy Ladce. Poradie ostatných bodov 
programu sa posúva. 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
Schválený program :  
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. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných alebo prebiehajúcich 

kontrolách 
6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016-2020 

7. Schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska obce Ladce 
8. Správa o nedoplatkoch na miestnych daniach 
9. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku 
10. Schválenie bezplatného nájmu priestorov Kultúrneho domu - Základná škola 

Ladce 
11. Schválenie bezplatného nájmu priestorov Kultúrneho domu – Súkromná 

základná umelecká škola, Ladce  
12. Schválenie zriadenia elokovaného pracoviska Súkromnej základnej školy Ladce 
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13. Prerokovanie a schválenie  platu starostu obce  
14. Pripomienky a návrhy 

15. Ukončenie zasadnutia          
 

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ladce 
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. 
Uznesením č.4/2016 zo dňa 11.01. 2016 OZ schválilo predloženie Žiadosti o NFP 
„Modernizácia a energetická optimalizácia Kultúrneho domu Ladce“ a zabezpečenie 
spolufinancovania projektu. Uznesenie sa plní.  
Uznesením č.10/2016 zo dňa 11.02. 2016 OZ schválilo prevod vlastníctva 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Ladce spôsobom ich zámeny za 
nehnuteľný majetok vo vlastníctve spoločnosti Považská cementáreň a.s. Ladce. 
Zámenná zmluva bola uzatvorená medzi obcou a Považskou cementárňou a.s. 
Ladce. Je zverejnená na webovej stránke obce.  
Uznesením č.11/2016 zo dňa 11.02. 2016 OZ súhlasilo so zahájením rokovania 
o odkúpení pozemku na dokončenie miestnej komunikácie pri IBV Za kaštieľom. Boli 

oslovený všetci spoluvlastníci pozemku. Súhlasia s odkúpením časti pozemku 
o výmere 34,5 m2. V súčasnosti starosta objednal vypracovanie geometrického 
plánu. Až po jeho vypracovaní sa môžu uzatvárať zmluvy.   
Uznesením č.12/2016 zo dňa 11.02. 2016 OZ odložilo rozhodnutie riešenia žiadosti 
odstúpenia od kúpno-predajnej zmluvy a vrátenie pozemku obci p. Štefana Kútneho, 
bytom Kukučínova č.336/336, Ladce, z dôvodu, že žiadosť nie je jasne špecifikovaná 
a konkrétna. Pán Štefan Kútny sa zúčastnil OZ dňa 10.03. 2016 , kde sa vyjadril 
k žiadosti a predložil fotodokumentáciu k uvedeným prácam.  
Uznesením č. 19/2016 zo dňa 10.03. 2016 OZ trvá na predložení vlastníckych práv 
k pozemku KN-C 550, k.ú. Ladce. 
Uznesením č.13/2016 zo dňa 11. 02. 2016 OZ súhlasilo so zabezpečením 
prieskumu uskutočniteľnosti vybudovania kanalizácie na ul. Janka Kráľa a Jána 
Bottu. Na uvedených uliciach je zameraná kanalizácia a plány boli odoslané na  
PIO Keramoprojekt a.s. Trenčín, ktorý vypracuje projektovú dokumentáciu. 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 27/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
obecného zastupiteľstva obce Ladce 

 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
 

5. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných alebo prebiehajúcich 
kontrolách 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov  
o prebiehajúcich kontrolách. 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 28/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o  prebiehajúcich kontrolách      
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Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
 

6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016 
- 2020 
Ing. Monika Števanková, poslankyňa a predsedníčka komisie sociálno-bytovej 
a zdravotnej informovala poslancov, že Komunitný plán sociálnych služieb obce 
Ladce na roky 2016-2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke 
obce. 
Pripomienky zo strany občana a Základnej školy Ladce boli prediskutované, avšak 
nemali vplyv na zapracovanie do obsahu Komunitného plánu sociálnych služieb obce 
Ladce na roky 2016- 2020. 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 29/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb 
obce Ladce na roky 2016 - 2020 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
7. Schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska obce Ladce.  
Prevádzkový poriadok  multifunkčného ihriska obce Ladce bol pripomienkovaný 
Hlavnou kontrolórkou a po zapracovaní zmien bol predložený poslancom na 
schválenie. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 30/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Prevádzkový poriadok 
multifunkčného ihriska obce Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
8. Správa o nedoplatkoch na miestnych daniach 

Alena Suchárová, referentka na úseku správa daní a poplatkov, informovala 
poslancov o nedoplatkoch na miestnych daniach. Poslanci v diskusií navrhli, aby 
neplatičom boli vystavené platobné rozkazy. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
 
Uznesenie č. 31/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
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a) berie na vedomie informáciu o nedoplatkoch na miestnych daniach 
b) ukladá referentke na úseku správa daní a poplatkov vystaviť platobné rozkazy 

neplatičom za miestne dane   
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 
 

9. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku 
Starosta obce informoval poslancov , že kopírovací stroj CANON NP 6012 je už dlhšiu 
dobu nefunkčný a vhodný na vyradenie z evidencie majetku obce. Podľa posudku 
servisného technika je technický stav zariadenia nevyhovujúci a vzhľadom na vek 
a nedostupnosť náhradných dielov oprava nie je možná. 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 32/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného 
majetku, inventárne číslo 22021-Kopírovací stroj CANON NP 6012 v sume 1 234,02 
EUR. 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
10. Schválenie bezplatného nájmu priestorov KD Ladce pre ZŠ Ladce 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Základnej školy Ladce o schválenie 
bezplatného nájmu veľkej sály a priľahlých priestorov Kultúrneho domu na rok 2016, 
z dôvodu organizovania kultúrnych podujatí pre žiakov a rodičov školy. 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 33/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatný nájom priestorov 
Kultúrneho domu v Ladcoch pre Základnú školu v Ladcoch na rok 2016. 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
 
11. Schválenie bezplatného nájmu priestorov KD Ladce pre Súkromnú základnú 
umeleckú školu Ladce. 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Súkromnej základnej umeleckej školy 
Ladce o bezplatný nájom sály KD Ladce na deň 15.05. 2016 z dôvodu organizovania 
súťažnej prehliadky. 
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Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 34/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatný nájom priestorov 
Kultúrneho domu v Ladcoch pre Súkromnú základnú školu Ladce na deň 15.05. 2016 
z dôvodu organizovania súťažnej prehliadky. 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
12. Schválenie zriadenia elokovaného pracoviska  Súkromnej základnej 
umeleckej školy Ladce 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Súkromnej základnej umeleckej školy 
Ladce na zriadenie elokovaného pracoviska na Základnej škole s Materskou školou 
Hugolína Gavloviča, Školská 369, Pruské. 
Vzhľadom k tomu, že zriaďovateľom je Súkromná základná umelecká škola Ladce, 
poslanci v diskusií pre vydanie súhlasu navrhli doplniť odôvodnenie žiadosti.  
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 35/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   

a)  berie na vedomie žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie elokovaného pracoviska 
na Základnej škole s Materskou školou Hugolína Galoviča, Školská 369, Pruské ako 
súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy , Vážska 399/399, Ladce.  

b) požaduje k prejednaniu súhlasu na zriadenie elokovaného pracoviska doplniť   
odôvodnenie žiadosti 

 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
13. Prerokovanie a schválenie platu starostu obce 
Dominik Koštialik, zástupca starostu informoval, že od 01.01 2016 došlo k zmene 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, na základe  

ktorej sa vypočítava základný plat starostu obce,  ktorý je súčinom priemernej 
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu 
obyvateľov 
Základný plat starostu môže obecné zastupiteľstvo zvýšiť až do 70%. 

Navrhol zvýšiť základný plat starostu od 1.5. 2016 o 10% z dôvodov : 
- aktívny postoj k príprave projektov zo štrukturálnych fondov EU, napr. projekt na 

realizáciu zateplenia a zmenu vykurovania v DK, príprava projektu verejného 
osvetlenia v obci, celkové environmentálne smerovanie obce,  zodpovedný a obetavý 
prístup k práci 
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- práce a komplikácie spojené s výstavbou kanalizácie a opravou miestnych 
komunikácií  

- realizácia multifunkčného ihriska z dotácie úradu vlády  
- aktívny prístup k šetreniu výdavkov na energie v obci ako snaha zmeniť kúrenie v 

MŠ, oprava strechy, rokovanie s dodávateľmi energií a hľadaní  možností na zníženie 
nákladov pre obec  

- získanie finančných prostriedkov na nákup nádob na triedenie  základných druhov 
odpadov - papier, sklo, plast a kov z recyklačného fondu - tým teda zapájanie sa do 
rôznych projektov - vyhlásených výziev zameraných na získanie financií pre rozvoj 
obce...  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 36/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a) berie na vedomie informáciu o hodnotení práce starostu obce a jej odporúčanie 
b) schvaľuje s účinnosťou od 1.5. 2016 zvýšenie základného mesačného platu 

starostu o 10%. 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec, Ing,. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
14. Pripomienky a návrhy 
Mgr. Dáša Šeligová, referentka obecného úradu, informovala poslancov o realizácií  
projektov a ďalších vízií: 

 komplexná modernizácia a energetická optimalizácia KD Ladce 

 stredisko triedeného zberu Ladce 

 rekonštrukcia ulice Janka Kráľa a ulice Záhradná 

 výstavba multifunkčného ihriska 

 spracovanie územného plánu obce 

 obnova kultúrnych pamiatok 

 zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ladce 

 komplexná modernizácia verejného osvetlenia 

 náučný turistický chodník na horu Butkov  

 garáže obecného úradu 

 partnerstvo cezhraničná spolupráca  

 kamerový systém proti kriminalite v obci Ladce 

 rekonštrukcia telocvične 

 výmena okien na ZŠ Ladce-školská družina 

 modernizácia knižnice Ladce 

 zlepšenie dostupnosti triedeného zberu v Ladcoch 

 vybudovanie Detského parku-časť Tunežice 
Bohumil Turza, poslanec, upozornil, že treba upraviť cestu na ulici Bottova pri p. 
Skibovi. Poukázal na parkovanie motorových vozidiel pri novom obchode vlastníkmi 
bytových domov. Parkovisko býva plné a kupujúci nemajú kde zaparkovať autá.   
Starosta obce odpovedal, že do budúcna sa bude riešiť dopravné značenie v obci. 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, upozornila na jamy medzi bytovkami a spýtala 
sa či sa bude opravovať hlavná cesta v Tunežiciach. 
Dominik Koštialik, poslanec, upozornil na prepad cesty pred bytovkou č.138. 
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Ing. Monika Števanková, poslankyňa, upozornila na jamu pri plote MŠ Ladce. 
Odporučila  umiestniť na ihriskách tabule „Zákaz venčenia psov„. Informovala 
o možnosti zapojiť sa do projektov na financovanie rozvoja aktivít obce z Nadácie 
VÚB.  
Gabriela Melicherová, poslankyňa, upozornila na nutnosť opravy autobusovej 
zastávky a detského ihriska v Tunežiciach. Taktiež upozornila, že dlhodobo je 
zaparkované staré auto pri chodníku rodinného domu p. Lacka v Tunežiciach.  
Starosta obce, predložil poslancom návrh riešenia premiestnenia obecných garáží 
a humna pri zadnom vstupe k šatniam a ihriska TJ Tatran cementáreň Ladce.  
Dominik Koštialik, poslanec, pozval poslancov na akciu súťaž vo varení gulášu-
Ladecký kotlík, ktorá sa uskutoční dňa 30.04. 2016 od 12:00 hod.  
Starosta obce, pozval poslancov na spomienkové stretnutie a pietny akt kladenia 
vencov pri príležitosti výročia oslobodenia Ladiec, ktoré sa uskutoční 29. apríla 2016 
o 18:00 hod. pri pamätníku padlých v II. svetovej vojne. 
 
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. apríla 2016 

 
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
 
 
  Ing. Jaroslav Koyš 
    starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
 
.....................................         .....................................  
   Dominik Koštialik                    František Meliš                
 

 

 
 


