
 

 

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

riadneho  zasadania   obecného   zastupiteľstva   dňa   28. februára 2013 
 
 
 
 

1.   Začiatok 
 
   2.   Oboznámenie  sa  s  programom  zasadania  a   jeho  schválenie 

 
 
      a/  Určenie  zapisovateľky :                  Ing. Daniela Kalusová 

 
  
         b/  Schválenie návrhovej komisie:  p. Daniela  Hudecová,   
                                                                           p. Dominik  Koštialik   

p. Gabriela Melicherová     
 
         c/  Overovateľov  zápisnice :         Ing. Jaroslav Koyš 

p. František Meliš                   
 

3.    Žiadosť  o trvalý  prenájom  pozemku  pri  dome  č. s. 149, ul. Záhradná – 
p. Janešíková  a  p. Martinák 

 
4.   Zrušenie  funkcie  správu  budovy  „Osvetová  beseda  Tunežice“ 
 
5.   Schválenie VZN  obce  Ladce  č. 1/2013 o tvorbe  a čerpaní  fondu  

prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov           
 
6.    Schválenie alokácie Centra voľného času Nemšová v obci Ladce 
 
7.   Informácia  o možnosti využívania a zapojenia sa obce do Slovenského 

centra verejného obstarávania 
 
8.   Schválenie  zakúpenia  nového  služobného  vozidla   
 
9.   Ročná  správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  rok  2012 
 
10.   Pripomienky  a  návrhy 
 
11.   Návrh  na  uznesenie 
 
12.   Záver 
 

 
 

 



 

 

UZNESENIE 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 28. februára 2013 

 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. berie na vedomie 

 

1. Informáciu o možnosti využívania a zapojenia sa obce do Slovenského centra verejného 

obstarávania. 

2. Ročnú správu HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2012. 

 

 

B. schvaľuje 

 

1. Program zasadania obecného zastupiteľstva 

 

2. Návrhovú  komisiu v zložení: p.p. Daniela Hudecová, 

Dominik Koštialik a Gabriela Melicherová 

3.  Zapisovateľka:   Ing. Daniela Kalusová 

 

4.  Overovateľov zápisnice:    Ing. Jaroslav Koyš a p. František Meliš 

 

 

 

5. Žiadosť o trvalý prenájom pozemku pri dome č.s. 149, ul. Záhradná  - 

p.Janešíková, p.  Martinák 

 

Uznesenie č. 9/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch zamieta trvalý prenájom pozemku pri dome č.s. 149, 

ul. Záhradná p. Janešíkovej a p. Martinákovi,  z dôvodu dostatočného počtu parkovacích 

miest v uvedenej lokalite.  

  

Počet prítomných: 7 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 

 

 

     6. Zrušenie funkcie správcu budovy „Osvetová beseda Tunežice“ 

 

Uznesenie č. 10/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch  ruší funkciu správcu budovy „Osvetová beseda 

Tunežice“ ku dňu 1.3.2013 

 

Počet prítomných: 7 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 

 



7. Schválenie VZN obce Ladce č. 1/2013 o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby  

a opráv nájomných bytov 

 

Uznesenie č. 11/2013 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo VZN obce Ladce č. 1/2013 o tvorbe 

a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov. 

 

Počet prítomných: 7 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 

 

 

 

8. Schválenie alokácie Centra voľného času Nemšová v obci Ladce 

 

Uznesenie č. 12/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch zamieta alokáciu Centra voľného času Nemšová 

v obci Ladce. 

 

Počet prítomných: 7 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 

 

 

 

 9. Schválenie zakúpenia nového služobného vozidla 

 

Uznesenie č. 13/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo zakúpenie nového služobného vozidla typ 

Škoda Roomster v cene do  EUR 11 000,-- vrátane DPH a poistného. 

 

Počet prítomných: 7 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 

 

 

 

10. Schválenie komisie pre verejné obstarávanie 

 

Uznesenie č. 14/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo komisiu pre verejné obstarávanie 

v zložení: 

p. Daniela Hudecová, Ing. Peter Bračík, p. Marián Markuš, p. František Meliš, p. 

Dominik Koštialik,  

 

Počet prítomných: 7 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 

 

 



 

C. ukladá  

 

-  

 

 

 

V Ladcoch, 28. februára 2013 

 

 

 

Zapísala: Ing. Daniela Kalusová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

 ...................................................   ...................................................... 

        Ing. Jarolav Koyš      p. František Meliš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 28. februára 2013 na obecnom úrade v 

Ladcoch 

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina -   7  prítomných poslancov 

       2  neprítomní poslanci 

 

 

1. Zasadanie obecného zastupiteľstva začal a viedol starosta obce Ing. arch. Ján Remo. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený program riadneho zasadania 

obecného zastupiteľstva. 

 

Počet prítomných: 7 

Hlasovanie:  za: 7,  proti:     zdržal sa:       neprítomní:   2  

 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: 

pp. Daniela Hudecová, Dominik Koštialik, Gabriela Melicherová 

 

  Starosta obce ďalej určil: 

 Zapisovateľku:  Ing. Daniela Kalusová 

 

  Overovateľov zápisnice: Ing. Jaroslav Koyš a p. František Meliš 

 

 

3. Žiadosť o trvalý prenájom pozemku pri dome č.s. 149, ul. Záhradná  - p. 

Janešíková, p.  Martinák 

 

Starosta obce predložil žiadosť menovaných o trvalý prenájom pozemku na 

parkovanie motorových vozidiel. Vzhľadom na dostatok parkovacích plôch v blízkosti 

bytového domu č.s. 149 sa prenájom zmietol. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zamietli trvalý prenájom pozemku pri dome č.s. 

149, ul. Záhradná. 

 

 

 

4.  Zrušenie funkcie správcu budovy „Osvetová beseda Tunežice“ 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva v Ladcoch sa správcom budovy osvetovej besedy 

v Tunežiciach stal p. Abrahámovský Milan. Vzhľadom na útlm využívania budovy nie 

je funkcia správcu nutná. V prípade potreby prenájmu priestorov sa záujemcovia môžu 

obrátiť priamo na obecný úrad v Ladcoch. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zrušili funkciu správcu budovy „Osvetová 

beseda Tunežice“ ku dňu 1.3.2013. 

 

 



5.  Schválenie VZN  obce  Ladce  č. 1/2013 o tvorbe  a čerpaní  fondu  prevádzky, 

údržby a opráv nájomných bytov    
       

     OcZ bolo s návrhom VZN oboznámené na zasadaní OcZ dňa 31.1.2013. Návrh bol 

zverejnený v zmysle zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

     

     Poslanci obecného zastupiteľstva schválili VZN obce Ladce č. 1/2013 o tvorbe 

a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov. 
 

 VZN obce Ladce č. 1/2013   tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

 

6.  Schválenie alokácie Centra voľného času Nemšová v obci Ladce 

 

Návrh predniesol Ing. Jaroslav  Koyš. Zdôvodnil potrebu alokovaného pracoviska 

CVČ Nemšová na území obce Ladce – zabezpečenie záujmovej činnosti 120 detí vo 

vekovej skupine 5 – 15 rokov. Predpokladaná suma pre CVČ je cca € 60,--/1 dieťa, t.j. 

cca € 7 200,-- za rok. 

  Bc. Slávka Suranová oboznámila poslancov OcZ s podmienkami, za ktorých môže byť 

zriadené takéto pracovisko. Musí spĺňať hygienické podmienky (iba priestory ZŠ). 

Deti na záujmovú a krúžkovú činnosť majú využívať predovšetkým vzdelávacie 

poukazy, ktoré sú garantované štátom a ktoré nie sú napojené na rozpočet obce.  CVČ 

sú hradené z podielových daní obcí, tým sa znižuje podiel dotácii na originálne 

kompetencie na školský klub detí, školskú jedáleň a materskú školu, nakoľko rovnaká 

čiastka sa musí rozdeliť medzi viac subjektov. Tu  už v minulých rokoch vznikal 

schodok, ktorý  z dôvodu zabezpečenia prevádzky musela uhradiť obec z vlastných 

zdrojov. Naviac prognóza vývoja podielových daní nie je uspokojivá, očakáva sa, že 

v dôvodu zvyšovania nezamestnanosti nebude naplnený rámec výšky podielových 

daní, ktorý určilo MF SR pre rok 2013 pre obce a mestá.  

V prvom rade treba apelovať na rodičov detí, ktoré majú záujem navštevovať krúžky, 

aby využívali vzdelávacie poukazy.  V šk. r. 2012/2013 využíva vzdelávacie poukazy 

iba 107 detí. 

Určenie výšky dotácie na CVČ Nemšová pre deti obce Ladce  bude predmetom 

jednania obecného zastupiteľstva na základe žiadosti CVČ s doložením menných 

zoznamov detí ( občanov obce Ladce) a krúžkov, ktoré navštevujú. 

Poslanci boli oboznámení s návrhom VZN č. 2/2013 o dotáciach na žiaka, ktorý bude 

zverejnený na úradnej tabuli  a na internetovej stránke obce Ladce.  

   

Poslanci predložený návrh alokácie CVČ Nemšová v obci Ladce zamietli. 

  

 

7.  Informácia  o možnosti využívania a zapojenia sa obce do Slovenského centra 

verejného obstarávania 

 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti využívania a zapojenia sa obce do 

Slovenského centra verejného obstarávania. Jedná sa o obstarávanie elektrickej 

energie a plynu. Z vypracovanej predbežnej ponuky a deklarovanej odmeny za 

sprostredkovanie nie je táto ponuka pre obec zaujímavá. 

   Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali informáciu na vedomie. 



  

8. Schválenie  zakúpenia  nového  služobného  vozidla   

  

 Starosta obce opätovne oboznámil poslancov s havarijným stavom motorového 

vozidla Škoda Felícia a navrhol zakúpiť nové služobné motorové vozidlo. Navrhol 

zakúpiť typ Škoda Roomster (z dôvodu operatívneho využívania na prepravu 

drobného materiálu), financovanie na tretiny, cena do výšky € 11 000,-- vrátane DPH 

a poistného. Nakoľko pri obecnom zastupiteľstve nebola doteraz zriadená  komisiu pre 

verejné obstarávanie, poslanci schválili komisiu pre VO v zložení: p. Hudecová 

Daniela, Ing. Bračík Peter, p. Meliš František, p. Markuš Marián, p. Koštialik Dominik 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh na zakúpenie nového 

služobného vozidla. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili  komisiu pre verejné obstarávanie. 

 

  

 

9.  Ročná  správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  rok  2012 

 

Ing. Daniela Kalusová, HK, predniesla ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 

v obci Ladce. 

Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 tvorí prílohu zápisnice. 

 

Poslanci správu HK obce Ladce zobrali na vedomie. 

 

 

10.   Pripomienky  a  návrhy 

 

Ing. Kalusová: 

- opätovne upozorniť p. Plačku na voľný pohyb psov po ul. Hviezdoslavova  

- upozorniť vlastníkov bytov ul. Záhradná č. 139 na povinnosť očistenie verejného 

priestranstva vo rezaní dreva a odstránenie odpadov 

 

p. Hudecová: 

- upozornila na stav Slatinského potoka, kde hrozí vyliatie. Starosta obce oboznámil 

poslancov s ponukou na ručné vyčistenie potoka od železnice po hlavnú cestu (dl. 

320 bm) - € 2 800,-- - pri zlepšení počasia bude potok vyčistený. Pracovníci obce 

sledujú stav potoka a pri zvýšení prietoku vody budú vykonané opatrenia na jeho 

prihradenie v obci Beluša. 

 

Ing. arch. Remo: 

- oboznámil poslancov o ukončení výberového konania kostola v Ladcoch. 

Následne budú spracované ďalšie stupne projektovej prípravy. V priebehu dvoch 

týždňov bude vo veľkej sále DK pripravená výstava návrhov. 

 

p. Koštialik: 

-  informoval poslancov o príprave akcie „Otvára sa máju brána“, ktorá bude spojená 

s kultúrnym programom, večerným koncertom skupiny „Duo Yamaha“ a 1. 

ročníkom varenia gulášu. 



 

p. Melicherová: 

- poďakovala komisii za zorganizovanie fašiangovej zabíjačky, ktorá mala u občanov 

veľmi dobrý ohlas.  

 

 

11.  Návrh  na  uznesenie 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili návrh na uznesenie z riadneho 

zasadania obecného zastupiteľstvo zo dňa 28. februára 2013.  

 

 

12.  Záver 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a návrhoch 

prítomných zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

V Ladcoch, 28. januára 2013 

 

 

Zapísala: Ing. Daniela Kalusová 

 

 

 

 

          ............................................... 

     Ing. arch. Ján Remo 

                starosta obce Ladce 

 

 

 

 

 

     ....................................................    ................................................ 

          Ing. Jaroslav Koyš               p. František Meliš 


