
P  R  O  G  R  A  M 

riadneho  zasadania   obecného   zastupiteľstva   dňa   25. januára  2012 
 

 

 

 

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

 
 
     a/  Určenie  zapisovateľky :                 p. Ľubomíra  Porubčanová 

  
        b/  Schválenie návrhovej komisie: p. p. Daniela  Hudecová,   
                                                                           František  Meliš,  Ing. Jaroslav  Koyš          
 
        c/  Overovateľov  zápisnice :         p. p.  Ing.  Peter   B r a č í k    a    Vladimír  Ch o v a n e c            
   
 

3. Informácia o vzniknutej situácii  v Základnej  škole. 
 
   4.   Návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č.  4  na  rok  2011. 
 
   5.   Prehľad  o čerpaní  rozpočtu  za  IV. Q  2011. 
  
    6.  VZN  č. 1/2012  o umiestňovaní plagátov vo volebnej kampani na území obce Ladce. 
       
    7.  Schválenie obstarania  zmien  a  doplnkov  územno-plánovacej  dokumentácie  obce.  
 
    8.  Prehľad  o  prenajatých  pozemkoch, ktorých  vlastníkom  je obce.  
 

9.  Schválenie  zámeru dlhodobého prenájmu  priestorov  pre  kozmetiku  a  kaderníctvo –  
     Denisa  Galanská.   
 
9.  Schválenie úhrady výdavkov v sume 250 eur za podujatie  Koyšove Ladce  v r. 2011.  

           
  10.  Plán  zasadaní  obecného  zastupiteľstva   na   rok  2012. 
      
  11.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  december 2011  
 
  12.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za rok  2011.  

 
  13.  Pripomienky  a návrhy. 
  
  14 . Návrh  na  uznesenie. 
 
  15.  Záver.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U  Z N  E  S E  N  I E 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  dňa  25. januára  2012 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Obecné  zastupiteľstvo 
 
A . berie  na  vedomie 
 

1. Prehľad  o čerpaní  rozpočtu  obce  za  IV. Q  2011. 
2. Informáciu  o vzniknutej  situácii  v Základnej  škole.  
3. Prehľad  o prenajatých  pozemkoch, ktorých  vlastníkom  je  obec.  
4. Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  december 2011. 
5. Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  rok  2011. 

  
B.  schvaľuje 
 
      1.  Program  zasadania   obecného  zastupiteľstva. 
  
      2.  Návrhovú komisiu v zložení :  p. p.     Daniela  Hudecová, 
                                                                           František   Meliš,  Gabriela  Melicherová             
 
      3.  Zapisovateľka  :                             p.     Ľubomíra   Porubčanová                                                                         
 
 
      4.  Overovateľov   zápisnice :        p. p.     Ing.  Peter  B r a č í k    a    Vladimír   Ch o v a n e c            
 
      5.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 4  na  rok  2011 
 
           Uznesenie   č. 1/2012       
 
          Obecné  zastupiteľstvo  v  Ladcoch  schválilo návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 4 
          na  rok  2011.  
           
          Počet  prítomných: 8  
          Hlasovanie:  za: 8,    proti:0,   zdržal sa: 0,  neprítomný: 1 – Ing. Jaroslav  Koyš, 
 
     6.  VZN  č. 1/2012 o umiestňovaní plagátov vo volebnej kampani na území obce Ladce  
 
          Uznesenie  č.  2/2012 
 
          Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  VZN  č. 1/2012 o umiestňovaní  plagátov  
          vo  volebnej  kampani  na  území  obce  Ladce.  
 
          Počet  prítomných: 8  
          Hlasovanie:  za: 8,    proti:0,   zdržal sa: 0,  neprítomný: 1 – Ing. Jaroslav  Koyš, 
 
     7.  Schválenie obstarania zmien a doplnkov územno-plánovacej dokumentácie obce   
 
          Uznesenie  č. 3/2012 
 
          Obecné  zastupiteľstvo v Ladcoch  konštatuje, že jestvujúci územný plán obce už  
          nepostačuje súčasným potrebám obce, je nutné rozšíriť plochy pre IBV a preto obecné  
          zastupiteľstvo  schvaľuje  obstarať  zmeny  a  doplnky  jestvujúcej  ÚPD  obce.  
 
          Počet  prítomných: 8  
          Hlasovanie:  za: 8,    proti:0,   zdržal sa: 0,  neprítomný: 1 – Ing. Jaroslav  Koyš, 
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   8.  Schválenie dlhodobého prenájmu priestorov pre kozmetiku a kaderníctvo  
 
        Uznesenie  č.  4/2012  
 
        Obecné  zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo  zámer dlhodobého prenájmu priestorov 
        bývalej  prevádzky  baru  v Dome  kultúry  ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa   
        v súlade  s § 9a, odst. 9, písm. c/  zákona  NR SR č. 138/1991  Zb.  o majetku  obcí,  
        p. Denise  Gregorovej,  bytom  Košeca, za  účelom  presťahovania  prevádzky  kozmetika  
        a kaderníctvo  a uvoľnenia  priestorov  v  Materskej  škole  pre  potreby  školy.      
        Obec dodržala  zákonný postup v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom   
        znení.   
 
        Počet  prítomných: 8  
        Hlasovanie:  za: 8,    proti:0,   zdržal sa: 0,  neprítomný: 1 – Ing. Jaroslav  Koyš, 
 
   
   9.  Schválenie úhrady výdavkov v sume 250 eur za podujatie Koyšove Ladce v roku 2011 
 
        Uznesenie  č.  5/2012 
 
        Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  zamietlo  úhradu  výdavkov  v sume  250 eur   
        za  podujatie  Koyšove  Ladce  v roku  2011. 
 
        Počet  prítomných: 8  
        Hlasovanie:  za: 0,    proti: 8, zdržal sa: 0,  neprítomný: 1 – Ing. Jaroslav  Koyš, 
 
 
 10.  Plán  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  na  rok  2012    
 
        Uznesenie   č.  6/2012 
 
        Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  Plán  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  
        na  rok  2012. 
 
        Počet  prítomných: 8  
        Hlasovanie:  za: 8,    proti:0,   zdržal sa: 0,  neprítomný: 1 – Ing. Jaroslav  Koyš, 
 
 
 
C.  ukladá 
      - 
      -  
      -      
    
 
 V    Ladcoch   25. januára  2012 
 
 
 
 Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová 
 
 
 
 Overovatelia  zápisnice:  

 
 
 
                               ....................................................                      ....................................................                               
                                    Ing.  Peter    B r a č í k                                   Vladimír    Ch o v a n e c    
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Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

z riadneho zasadania  obecného  zastupiteľstva 25. januára  2012 na obecnom  úrade v  Ladcoch 

 
Prítomní:  viď  prezenčná  listina -  8 -  prítomných  poslancov,   
                                                            1 -  neprítomný  poslanec –  Ing. Jaroslav  Koyš            

 
            

R O K O V A N I E  
 

 
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: 8    
      Hlasovanie:   za: 1, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 – Ing. Jaroslav  Koyš,           
 
      Starosta obce  navrhol  zloženie  návrhovej  komisie:      
      p. p. Daniela  Hudecová, František  Meliš, Gabriela  Melicherová   
 
      Počet  prítomných: 8   
      Hlasovanie:  za: 8,  proti: 0, zdržal  sa: 0, neprítomný: 1- Ing. Jaroslav Koyš,   
 
 
      Starosta  obce  ďalej  určil:                    
 
      Zapisovateľku:                       p.  Ľubomíra   Porubčanová  
 
      Overovateľov  zápisnice:  p. p.  Ing.  Peter  B r a č í k    a   Vladimír    Ch o v a n e c          
 
3.   Informácia  o vzniknutej situácii  v Základnej  škole   
 
      V úvode  bodu  starosta  obce  oboznámil  poslancov  s  obsahom  petície  ktorá  bola doručená   
      starostovi obce  ako  zriaďovateľovi  na  odvolanie  riaditeľky  školy.  
       
      Zasadania  obecného  zastupiteľstva sa zúčastnili riaditeľka  školy Mgr. Bronislava  Majtánová,     
      zástupkyňa  PaedDr. Mária  Hatoková  a učitelia – Ing. Lenka Dideková, Bc.  Šárka Adamcová,  
      Ing. Martina Kozlíková, Mgr. Tomáš  Struňák. 
      Prítomný  bol  aj  predseda  Rady  školy  p. Jozef  Mihálik.  
      
      Všetci  prítomní vyjadrili  svoje  stanovisko  k  podanej  petícii. Prítomní učitelia sa  vyjadrili, ţe  
      zo  strany  riaditeľky  školy  od  jej  nástupu  do  funkcie  neregistrovali  ţiadny  nátlak  ani  teror 
      na  ich  osoby.  
      Naopak  nátlak  robili  ich  kolegovia,  ktorí  organizovali  podpisovanie  petície,  kedy  im  bolo   
      povedané,  ţe  ak  petíciu nepodpíšu,  pri  zmene  vedenia  školy  sa  nemusí  s nimi  rátať   
      naďalej  ako  s učiteľmi  v tejto  škole.   
 
      Ďalej  sa  vyjadril  aj  predseda  Rady  školy  p.  Jozef  Mihálik.  Petícia  nebola  doručená   
      Rade  školy  ani  písomne  ale  ani  ústne. Keď  oslovil  petičný  výbor  bolo  mu  povedaná,  ţe   
      tak  urobili  z dôvodu,  ţe  vzhľadom  na  to, ţe  je  kamarát  s riaditeľkou,  nebolo  by sa  s tým  
      nič  urobilo. Napriek  všetkým  opatreniam  boli  do  celej  vzniknutej  situácie  zapojení  aj  rodičia  
      detí, ktorí  uţ  organizujú  v obci  petíciu  za  odvolanie  riaditeľky  školy.  
 
      Na  záver  sa  vyjadril  starosta  obce  a prítomným  vysvetlil,  ţe  celá  vzniknutá situácia  sa  bude 
      ďalej  riešiť  ale  hlavne  zákonným  postupom. Do  budúcnosti  však  treba  zabrániť  aby  sa   
      pracovno-právne  spory  medzi  nadriadenými  a podriadenými  riešili  týmto  spôsobom.  
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  4.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 4  na   rok  2011   
 
       Ing. Černotová, ekonómka   predloţila  poslancom návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 4   
       na  rok  2011.    
       Návrh  tvorí  prílohu  zápisnice. 
        
       Poslanci obecného zastupiteľstva  návrh  zobrali  na  vedomie  a schválili  ho.  
 
  5.  Prehľad  o čerpaní  rozpočtu  obce  za  IV.Q  2011 
       
       Ing. Černotová, ekonómka  predloţila  poslancom  prehľad o čerpaní  rozpočtu obce  za   
       IV. Q 2011. 
       Prehľad  tvorí  prílohu  zápisnice.  
        
       Obecné  zastupiteľstvo  prehľad o čerpaní  rozpočtu  obce  za  IV. Q 2011  zobralo 
       na  vedomie. 
 
  6.  VZN  č.  1/2012  o umiestňovaní plagátov  vo  volebnej  kampani  na  území  obce  Ladce  

 
  Poslancom  obecného  zastupiteľstva  bolo  predloţené VZN  č.  1/2012  ktoré  upravuje   
  umiestňovanie  plagátov  vo  volebnej  kampani  na  území  obce  Ladce.  
  VZN  č. 1/2012   tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
  Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  VZN  č. 1/2012 o umiestňovaní plagátov vo volebnej   
  kampani na území  obce  Ladce. 
 

  7.  Schválenie obstarania zmien a doplnkov územno-plánovacej dokumentácie obce       
   
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov, ţe  je  potrebné  zadať  vypracovanie  zmeny  a doplniť  
       územný  plán  obce  ktorý  bol  vypracovaný  a schválený  v roku  2005. Schválený  územný 
       plán  obce  uţ  nepostačuje,  je  potrebné  vypracovať  jeho  doplnenie  a rozšíriť  ho  o ďalšie  
       plochy  pre  IBV.  Za týmto  účelom  bude  oslovená  Agentúra  ţivotného  prostredia  so  sídlom  
       v Ţiline,  ktorá  bola  aj  spracovateľom  uţ  jestvujúceho  územného  plánu.  O výsledku jednania   
       bude  obecné  zastupiteľstvo  informované.  
 
       Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  obstarať  zmeny  a  doplnky  jestvujúcej  ÚPD  obce.   
 
  8.  Prehľad  o prenajatých  pozemkoch ktorých  vlastníkom  je  obec     
  
       p. Suchárová, referent správy daní  informovala  poslancov  o prenajatých  pozemkoch  ktorých 
       vlastníkom  je  obec.  
       Na  niektorých  pozemkoch  majú  občania  postavené  rôzne  drobné  stavby  a bolo  zistené,  
       ţe  za  uvedené  pozemky  neplatia  nájom  ani  tieto  stavby  nemajú  povolené. Takéto  prípady  
       sa  vyskytujú  v časti  Horné  Ladce. Z uvedeného  dôvodu  je  potrebné  preveriť  tieto  prípady 
       a doriešiť  ich.  p. Suchárová  v spolupráci  s poslancami  za  časť  Horné  Ladce  vypracujú   
       evidenciu  a následne  bude  prijaté  uznesenie  ktorým  sa  doriešia  tieto  prípady.  
 
  9.  Schválenie zámeru dlhodobého prenájmu priestorov pre kozmetiku a kaderníctvo  
 
       Starosta  v úvode  prejednávaného  bodu  informoval  poslancov, ţe spor o skončenie  nájmu  a   
       uvoľnenie  priestorov  s nájomcom p. Ondričkom  bol  ukončený.  
       Priestor  je  voľný  a  vzhľadom  na  to,  ţe  je  potrebné  presťahovať  prevádzku  kozmetiky  a  
       kaderníctva  z  Materskej  školy  bol  zaradený  tento  bod  do programu.  
       Materská  škola  tieto  priestory  potrebuje  pre  vyučovanie. 
       Prevádzkovateľka  p.  Gregorová, ktorá  má  v súčasnosti umiestnenú  prevádzku  v priestoroch  
       Materskej  školy  s presťahovaním  súhlasí. Podmienila  to  iba  tým,  ţe  sa  jej  nezvýši nájomné.   
       Vzhľadom  na to,  ţe  p.  Gregorová  bude mať v prenájme  tú  istú  podlahovú  plochu  ako   
       v  Materskej  škole,  nie  je  dôvod  na  zvýšenie  nájomného. 
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       Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer dlhodobého prenájmu priestoru bývalého  baru  
       v Dome kultúry  za  účelom  presťahovania prevádzky kozmetika a kaderníctvo. 
 
 
10.  Plán  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  na  rok  2012  
           
       Poslancom  obecného  zastupiteľstva  bol  predloţený  plán  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  
       na  rok  2012.  
 
       Plán  zasadaní obecného zastupiteľstva  na  rok  2012  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
 
       Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  Plán zasadaní  obecného  zastupiteľstva  na  rok  2012.  
 
 
11.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  december 2011 
        
       Ing. Kalusová,  HK  obce  vo  svojej  správe  informovala  poslancov  obecného  zastupiteľstva  
       o kontrolnej  činnosti  ktorú  vykonala  v mesiaci  december 2011. 
     
       Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  december  2011  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
 
       Obecné  zastupiteľstvo  predloženú  správu  zobralo  na  vedomie. 
 
 
 
12.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  rok  2011 
 
       Ing.  Kalusová,  HK  obce  oboznámila  poslancov  vo  svojej  správe  o kontrolnej činnosti  ktorú  
       vykonala  v súlade  s plánom o kontrolnej  činnosti  za rok  2011. 
        
       Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  rok  2011  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
  
       Obecné  zastupiteľstvo  predloženú  správu  zobralo  na  vedomie.   
 
 
13.  Pripomienky  a návrhy  
 
 
       Daniela  Hudecová, poslankyňa – prečo  sa  vyrezal  smrek  by  bytovkách  na  ulici   
                                                                Cementárska ? 
   
       Ján  Abrahámovský, poslanec -  či uţ obec dostala  odškodnenie  za  zničenú  fasádu  kaplnky  
                                                                v Tuneţiciach ? 
 
       Ing. Daniela  Kalusová, HK obce – upozorniť  p. Plačku na ulici Hviezdoslavovej na  opravu  
                                                                  chodníka ktorú  urobil  a táto  je  nevyhovujúca 
 
       Ing. Peter  Bračík, poslanec -  či  platí poplatky  za  PDO  p. Ladislav  Král  a prečo  nie  je   
                                                          voči  neplatičom  začatá  exekúcia.  
 
                                                  
14.  Návrh  na  uznesenie 

 
       Poslanci  obecného zastupiteľstva  jednohlasne  schválili  návrh  na  uznesenie  
       z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  zo dňa  25. januára  2012. 
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15.  Záver    
   
       Starosta  obce   po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu, pripomienkach  a  návrhoch  
       prítomných  zasadanie  obecného  zastupiteľstva  ukončil.  
 

 
        V   Ladcoch   25. januára  2012 
 
 
        Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová 
 

 
 

 
 
 

   ................................................. 
  Ing. arch.  Ján    R e m o 

                                                        starosta  obce  Ladce 
 
 
 
 
 
 
 
       Overovatelia  zápisnice:  
 
 
      .....................................................                                                 .......................................................        
              Ing. Peter    B r a č í k                                                             p.  Vladimír    Ch o v a n e c  
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