
P  R  O  G  R  A  M 

riadneho  zasadania   obecného   zastupiteľstva   dňa   24.  apríla  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,   
                                                                           Ján  Abrahámovský,  Marián  Markuš           
 
        c/  Overovateľov  zápisnice :         p. p.  Dominik  Koštialik   a   Gabriela  Melicherová  
   

3. Prerokovanie  námietok  p. V. Daňu  v súvislosti  s úpravou  Slatinského  potoka. 
 

4.   Návrh  na  úpravu  rozpočtu  pre  rok  2012. 
 

5.   Prehľad  o čerpaní  rozpočtu  obce  za  I. štvrťrok  2012. 
 
  6.   Žiadosť o  bezplatný  prenájom  veľkej  sály – SZZP, ZO  Ladce. 
 
  7.   Žiadosť o dlhodobý  prenájom pozemku pod montovanú garáž – Dušan  Mateička, Ladce 
        - schválenie  zámeru  dlhodobého  prenájmu. 
 
  8.   Žiadosť  o odkúpenie  pozemku  pri  dome  č. s. 163 -  p.  Ján  Rafaj, Dubnica n/Váhom 
        - schválenie  zámeru  odpredaja  pozemku. 
 
  9.  Schválenie výšky pokuty za  nepodanie  priznania  k  dani z nehnuteľnosti a nesplnenie si  
       oznamovacej  povinnosti  platenia  poplatku  za  domový  odpad.   
 
10.  Schválenie  súhlasu  k prenájmu  multifunkčného ihriska v areáli  ZŠ  Ladce.  
 
11.  Schválenie  súhlasu k prenájmu  pozemkov  v areáli  ZŠ  Ladce.  
 
12.  Prehodnotenie a schválenie pohyblivej  zložky  platu  starostu  obce  v  súlade  
       s novelou  zákona  č. 154/2011  Z. z. . 
 
13.  Schválenie  odpovede Obce  Ladce  Klubu  priateľov  poézie Pavla  Koyša, ohľadom     

 podmienok konania súťaže  Koyšove  Ladce.  
 
14.  Žiadosť  o sponzorský  príspevok   ZO  SZZP  Košecké  Podhradie.  
 
15.  Organizačné  zabezpečenie  540. výročia  prvej  písomnej zmienky  o  obci  Ladce  
       a  615. výročia  prvej  písomnej  zmienky  o obci  Tunežice.  
 
16.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti.    

   
17.  Pripomienky  a návrhy. 
 
18.  Návrh  na  uznesenie. 
 
19.  Záver.          
 
 
 
 
 
 
 



U  Z N  E  S E  N  I E 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  dňa  24. apríla  2012 

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

1. Prehľad  o čerpaní  rozpočtu  obce  za  I. štvrťrok 2012. 
2. Odpoveď  obce  Ladce  Klubu  priateľov  poézie  Pavla  Koyša  ohľadom  podmienok 

konania  súťaže  Koyšove  Ladce.  
3. Organizačné  zabezpečenie  osláv  540. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ladce  

a 615. výročia prvej písomnej zmienky o obci Tunžice. 
4. Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti.  

 
B.  schvaľuje 
 
      1.  Program  zasadania   obecného  zastupiteľstva. 
  
      2.  Návrhovú komisiu v zložení :  p. p.     Daniela  Hudecová, 
                                                                           Ján  Abrahámovský,  Marián  Markuš                  
 
      3.  Zapisovateľka  :                             p.     Ľubomíra   Porubčanová                                                                         
 
      4.  Overovateľov   zápisnice :        p. p.     Dominik  Koštialik    a    Gabriela  Melicherová                
 

5.  Prerokovanie námietok p. V. Daňu v súvislosti s úpravou Slatinského potoka  
 

     Uznesenie   č. 16/2012       
 
           Obecné  zastupiteľstvo  v  Ladcoch  schválilo odstránenie  vzniknutého  valu  na   
           pozemku p. Vladimíra  Daňu  a  Evy Daňovej  pri  čistení Slatinského  potoka   
           v termíne  do  31.07.2012.  
           
           Počet  prítomných: 7   
           Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2, 
 
      6.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 1  pre  rok  2012  
 
           Uznesenie   č.  17/2012   
 
           Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  návrh  na  úpravu  rozpočtu č. 1 pre  
           rok  2012. 
 
           Počet  prítomných: 7   
           Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2, 
 
      7.  Žiadosť  o bezplatný  prenájom  veľkej  sály  Domu  kultúry   
 
           Uznesenie  č.  18/2012  
 
           Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  bezplatný  prenájom  veľkej  sály  Domu 
           kultúry  na  deň  18.05.2012  pre  Základnú  organizáciu  Slov. zväzu  zdravotne    
           postihnutých v Ladcoch,  za  účelom  usporiadania  kultúrno-spoločenskej  akcie  pre   
           členov a družobné  organizácie.  
 
           Počet  prítomných: 7   
           Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2, 
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    8.  Žiadosť o dlhodobý  prenájom  pozemku  pre  montovanú  garáž      
 
         Uznesenie   č. 19/2012 
 
         Obecné  zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo  zámer dlhodobého prenájmu pozemku 
         pri  bytovom  dome  č. s. 464, ul. Janka  Kráľa  v Ladcoch v súlade  s § 9a, odst. 9, písm. c/   
         zákona  NR SR č. 138/1991  Zb.  o majetku  obcí, p. Dušanovi  Mateičkovi,  bytom  Ladce,   
         za  účelom  umiestnenia  montovanej  garáže.      
 
         Obec dodržala  zákonný postup v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom   
         znení.   
 
         Počet  prítomných: 7   
         Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2, 
 
 
    9.  Žiadosť o odpredaj  pozemku    
 
         Uznesenie  č. 20/2012 
 
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  zámer  odpredaja  pozemku   parcely  
         KN  21/4  ako  prípad  hodný osobitného  zreteľa  v súlade  s § 9, odst. 8, písm. e/,  
         zákona  NR  SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  o  výmere  120 m
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, žiadateľovi   

         p. Jánovi  Rafajovi, bytom  Dubnica  nad  Váhom.  
 
         Obec  dodržala  zákonný  postup  v zmysle  § 9a/  zákona č. 138/1991 Zb. .      
 
         Počet  prítomných: 7  
         Hlasovanie:  za: 7,  proti: 0,  zdržal sa: 0, neprítomní: 2, 
 
 

10. Schválenie výšky pokuty za nepodanie priznania k dani z nehnuteľnosti a nesplnenie si   
oznamovacej  povinnosti  za  domový  odpad  
 
Uznesenie   č.  21/2012  
 
Obecné  zastupiteľstvo v Ladcoch  schválilo  pokutu  za  nepodanie  priznania  k dani  
z nehnuteľnosti  vo  výške  50%  sadzby  vyrubenej  dane,  najmenej  však  5 eur  a   
najviac  3 000 eur.  
Ďalej  obecné  zastupiteľstvo  schválilo  pokutu  za  nesplnenie  si  oznamovacej  
povinnosti  k plateniu  poplatku  za  komunálny  odpad  vo  výške  50 %  zo schváleného  
ročného  poplatku na  osobu  za  komunálny  odpad,  najmenej  však  5  eur  a najviac  
3 000  eur.    

 
         Počet  prítomných: 7  
         Hlasovanie:  za: 7,  proti: 0,  zdržal sa: 0, neprítomní: 2, 
 
 
  11.  Schválenie súhlasu k prenájmu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Ladce  

      
         Uznesenie  č.  22/2012 
 
         Obecné  zastupiteľstvo v Ladcoch  schválilo  súhlas  riaditeľke  Základnej  školy   
         v Ladcoch  k prenájmu  multifunkčného  ihriska  v areáli  ZŠ  pre  verejnosť.  
 
         Počet  prítomných: 7  
         Hlasovanie:  za: 7,  proti: 0,  zdržal sa: 0, neprítomní: 2, 
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  12.  Schválenie  súhlasu  k prenájmu  pozemkov  v areáli  ZŠ  Ladce     
      
         Uznesenie  č.  23/2012  
 
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  súhlas  riaditeľke  Základnej  školy   
         v Ladcoch  k prenájmu  pozemkov  v areáli  ZŠ. 
 
         Cena  za  prenájom  pozemku  je  v súlade  s prijatým  uznesením  č. 15/2012. 
          
         Počet  prítomných: 7  
         Hlasovanie:  za: 7,  proti: 0,  zdržal sa: 0, neprítomní: 2, 
 
 
   13.  Prehodnotenie a schválenie pohyblivej zložky platu starostu obce  v súlade so zákonom 
          č. 154/2011  Z. z.  
 
          Uznesenie   č. 24/2012 
 
          Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch  prehodnotilo a schválilo  plat  starostu obce v súlade 
          so  zákonom  č. 154/2011  nasledovne:  
          -  priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2011              786  eur 
          -  koeficient                                                                                            1,98 
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             Tarifný  plat  vo  výške                                                                   1.556,28  eur 
          -  odmena vo výške  10 %  tarifného  platu                                        155,62  eur 
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              Funkčný  plat  starostu  celkom                                                   1.711,90  eur  
                                                                                   zaokrúhlenie              1.712,00  eur 
           
         Počet  prítomných: 7  
         Hlasovanie:  za: 7,  proti: 0,  zdržal sa: 0, neprítomní: 2, 
 
 
 14.  Žiadosť o príspevok na konanie  športových  hier  zdravotne postihnutých  
 
        Uznesenie  č.  25/2012 
                                               
        Obecné  zastupiteľstvo  v  Ladcoch  schválilo  poskytnutie  príspevku  na  konanie 
        športových  hier  zdravotne  postihnutých občanov  okresu Ilava, ktoré  sa  budú  
        konať  v obci  Košecké  Podhradie  dňa 14.06.2012, formou  poskytnutia  vecných       
        darov – upomienkových  predmetov.     
      
         Počet  prítomných: 7  
         Hlasovanie:  za: 7,  proti: 0,  zdržal sa: 0, neprítomní: 2, 
 
 15.  Schválenie  hodín  pre  vyhlasovanie  správ  v miestnom  rozhlase  
 
        Uznesenie  č.  26/2012 
 
        Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  hodiny  pre  vyhlasovanie  správ  predaja 
        na  verejnom  priestranstve  nasledovne:   
 
        -  ráno           o   9.00  hod.  
        -  popoludní  o 14.30  hod.  
 
         
         Počet  prítomných: 7  
         Hlasovanie:  za: 7,  proti: 0,  zdržal sa: 0, neprítomní: 2, 
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C.  ukladá 
      - 
      -  
      -      
    
 
 V    Ladcoch   24. apríla  2012 
 
 
 
 Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová 
 
 
 
 Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
 
                               ....................................................                      ....................................................                               
                                  p. Dominik    K o š t i a l i k                          p. Gabriela   M e l i ch e r o v á                
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Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

z riadneho zasadania  obecného  zastupiteľstva 24. apríla  2012 na obecnom  úrade v  Ladcoch 

 
 
Prítomní:  viď  prezenčná  listina - 7  -  prítomných  poslancov,   
                                                           2  -  neprítomných   poslancov – Vladimír  Chovanec  
                                                                                                                   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: 7    
      Hlasovanie:   za: 7, proti:0 , zdržal sa: 0, neprítomný: 2,           
 
      Starosta obce  navrhol  zloženie  návrhovej  komisie:      
      p. p. Daniela  Hudecová, Ján  Abrahámovský,  Marián  Markuš    
 
      Počet  prítomných: 7  
      Hlasovanie:  za: 7,  proti:0, zdržal  sa: 0, neprítomný: 2,   
 
 
      Starosta  obce  ďalej  určil:                    
 
 
      Zapisovateľku:                       p.  Ľubomíra   Porubčanová  
 
 
      Overovateľov  zápisnice:  p. p.  Dominik   Koštialik   a  Gabriela  Melicherová          
  
 
 
 3.  Prerokovanie námietok p. V. Daňu v súvislosti s úpravou Slatinského potoka  
 
      Starosta na úvod objasnil poslancom dôvod prečo bol tento bod zaradený do programu. 
      Oboznámil  poslancov  s námietkou  p. Vladimíra  Daňu  a Evy  Daňovej  ako  spoluvlastníkov 
      pozemku  o jeho  znehodnotení  ktoré  vzniklo  z dôvodu  čistenia  Slatinského  potoka  vyhrnutím 
      zeminy  a  vytvorením  akéhosi  ochranného  valu  na  tomto  pozemku.  
 

p. Daňo  listom  požiadal  starostu  o vyriešenie  vzniknutej  situácie  a to  buď  uvedením   
pozemku  do  pôvodného stavu,  finančným  odškodnením  alebo  výmenou  za iný  primeraný  
pozemok  vo  vlastníctve  obce.  
 
Starosta  navrhol, aby  obec  tento stav  riešila  tak,  že  uvedený  pozemok  bude  upravený  
a daný  do  pôvodného stavu,  teda  vytvorený  val  bude  z  pozemku  odstránený.  
Navrhnutý  bol  termín  tri  mesiace  dokedy  obec  úpravu  vykonaná. 
Pán  Daňo  s navrhnutým  riešením  a  termínom  súhlasil,  nakoľko  bol  prítomný  na  zasadaní  
obecného  zastupiteľstva.  
 
Poslanci  predložený  návrh  jednohlasne  schválili.               
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  4.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 1  pre  rok  2012 
 
       Ing.  Černotová,  účtovníčka  predložila  poslancom  návrh  na  úpravu  rozpočtu  č. 1  pre  rok 
       2012.  
 
       Návrh  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
       Poslanci  preložený  návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 1 pre rok 2012 jednohlasne  
       schválili.  
 
  5.  Prehľad  o čerpaní  rozpočtu  obce  za  I. štvrťrok 2012 
 
       Ing. Černotová, účtovníčka  predložila  poslancom  prehľad  o čerpaní  rozpočtu  obe   
       za  I. štvrťrok  2012.  
 
       Prehľad  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
       Poslanci predložený návrh  o čerpaní rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012 zobrali na vedomie.  
 
  6.  Žiadosť  o bezplatný prenájom veľkej sály Domu kultúry  
 
       Starosta  obce  oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou Základnej organizácie  
       SZZP  v Ladcoch  o bezplatný  prenájom  veľkej  sály  Domu  kultúry  na  deň 18.05.2012  za   
       účelom  usporiadania  kultúrno-spoločenskej  akcie  pre  členov  a družobné  organizácie.  
 
       Poslanci  predloženú  žiadosť  jednohlasne  schválili.  
 
 
  7.  Žiadosť  o dlhodobý prenájom pozemku pod montovanú garáž      
 
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  žiadosťou  p. Dušana   
       Mateičku  o dlhodobý  prenájom  pozemku  pri  bytovom  dome  č. s.  464, ul. Janka  Kráľa   
       v Ladcoch,  za  účelom  uloženia  montovanej  garáže.  
 
       Poslanci  schválili  zámer  na  dlhodobý  prenájom  uvedeného  pozemku.  
 
 
  8.  Žiadosť o odkúpenie pozemku KN 21/4           
 
       p. Ján Rafaj, trvale bytom Dubnica n/Váhom  požiadal  o odpredaj  pozemku KN 21/4  o výmere 
       120  m

2
, ktorý má  ohradený  plotom.  

 
       Vzhľadom  na  to,  že  p. Rafaj  pozemok  takto  užíva  už  dlhšie  a v prípade  nesúhlasu    
       k odpredaju  by  musel  oplotenie  prerobiť, poslanci  schválili  zámer  k odpredaju  tohto  
       pozemku  ako  prípad  osobitného  zreteľa.  
 
 

9.  Schválenie výšky pokuty za nepodanie priznania k dani z nehnuteľnosti a nesplnenie si  
     oznamovacej  povinnosti  k plateniu  poplatku  za  komunálny  odpad  

 
       Ing.  Kalusová,  HK  obce  predložila  návrh  na  schválenie  výšky  pokuty  za nepodanie    
       priznania  k dani  z nehnuteľnosti  a nesplnenie  si  oznamovacej  povinnosti  k plateniu  poplatku  
       za  komunálny  odpad.  
       Navrhnutá  bola  v oboch  prípadoch  pokuta  vo  výške  50 % z vyrubenej  dane  a 50 %  zo   
       schváleného ročného poplatku  za  komunálny  odpad  na  osobu,  najmenej  však  5 eur  a   
       najviac  3 000 eur.     
 
       Poslanci  predložený  návrh  jednohlasne  schválili.  
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10.  Schválenie súhlasu k prenájmu multifunkčného ihriska v areáli  Základnej školy v Ladcoch            
 
 
       Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka  ZŠ  požiadala  obecné  zastupiteľstvo o schválenie   
       súhlasu  k prenájmu  multifunkčného  ihriska  v areáli  Základnej  školy. 
       Ihrisko  je  už  dva  roky  v užívaní  od  jeho  výstavby.  Začínajú  sa  vyskytovať  rôzne   
       poškodenia, budú  postupne  potrebné  revízie  a tiež  dochádza  aj  k  jeho  ničeniu  a tiež   
       škodám  v celom  areáli  ZŠ  a preto  je  potrebné  začať  vyberať  poplatky  za  používanie   
       ihriska  z ktorých  by  bol  platený  aj  dozor  a tieto  výdavky.  
 
       Poslanci  jednohlasne  schválili  súhlas  k prenájmu  multifunkčného  ihriska v areáli  
       Základnej školy.  
 
 
11.  Schválenie súhlasu k prenájmu  pozemkov  v areáli  Základnej  školy  v Ladcoch         
 
       Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka  ZŠ  požiadala  obecné  zastupiteľstvo o schválenie súhlasu 
       k prenájmu  pozemkov  v areáli Základnej  školy, ktoré využívajú  na  záhradky  občania  bývajúci  
       na  tzv. učiteľských  bytovkách. 
 
       Poslanci  predloženú  žiadosť  o súhlas  k prenájmu  pozemkov  a areáli  Základnej  školy   
       jednohlasne  schválili.  Cena  za  prenájom  pozemkov  bude  v súlade  s platným    
       uznesením  č.  15/2012.  
 
 
12.  Prehodnotenie a schválenie pohyblivej zložky platu starostu obce v súlade so zákonom  
       č. 154/2011 
 
       Ing. Černotová, účtovníčka, predložila  poslancom návrh na prehodnotenie a schválenie  
       pohyblivej  zložky platu  starostu  obce  v súlade so  zákonom  č. 154/2011.  
  
       Plat  starostu  sa  skladá  z priemernej  mzdy  v národnom  hospodárstve  za  predchádzajúci  
       kalendárny  rok, koeficientu  a pohyblivej  zložky (odmeny). 
     
       Priemerná  mzda v národnom hospodárstve za prechádzajúci kalendárny rok  je  786 eur, 
       koeficient  1,98 je stanovený  zákonom,  podľa  počtu  obyvateľov  obce  a pohyblivá  zložka 
       (odmena)  môže  byť  poslancami  schválená  v rozpätí  od  0 – 70 % tarifného  platu.  
    
       Poslanci  vzhľadom  na celkovú  finančnú  situáciu  navrhli  pohyblivú  zložku  t. j. odmenu  vo   
       výške 10 %  tarifného  platu  nemeniť. 
 
       Poslanci  takto  predložený  návrh  jednohlasne  schválili.   
 
13.  Informácia  o odpovedi  Obce  Ladce  Klubu  priateľov  poézie  Pavla  Koyša, ohľadom  

 podmienok  konania  súťaže  Koyšove  Ladce   
     
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov  s listom  Klubu  priateľov  poézie  Pavla  Koyša 
       (ďalej  len  Klub) k  podmienkam  organizovania  súťaže  Koyšove  Ladce.  
       
       Klub  na  svojom  zasadaní  prijal  dohodu,  že v  obci  sa  celoslovenská  recitačná  súťaž 
       bude   poriadať  ale  iba  bez  slávnostného  spomienkového  večera. K tomuto  záveru  
       dospeli  po  tom,  ako  obecné  zastupiteľstvo  zamietlo  vyplatiť  odmenu  vo  výške  250  eur 
       Klubu  za  práce  pri  príprave  a  realizácii  tejto  akcie.  
       Starosta  po  osobnom  rozhovore  a vysvetlení si vzniknutej  situácie so  zástupcom  Klubu  
       Ing. Miklošom  reagoval  na  list Klubu  a s odpoveďou  naň  oboznámil  aj  poslancov.    
       Poslanci  vyslovili  názor,  že  táto  kultúrna  akcia  by  sa nemala  rušiť.         
 
       Poslanci  túto  informáciu  zobrali  na  vedomie. 
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14.  Žiadosť o sponzorský príspevok  ZO SZZP, Košecké  Podhradie  
        
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  Základnej  organizácie  Slovenského zväzu 
       zdravotne postihnutých Košecké Pohradie o sponzorský  príspevok  na  usporiadanie  športových  
       hier  zdravotne postihnutých  občanov okresu  Ilava. Základná organizácia  bola  poverená   
       usporiadaním  hier  Okresnou  radou  SZZP. 
 
       Poslanci  jednohlasne  schválili  poskytnutie  sponzorského  daru  formou  vecného  daru 

- upomienkové  predmety.  
 
15.  Organizačné  zabezpečenie osláv 540. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ladce  a   

 615. výročia prvej písomnej  zmienky  o obci  Tunežice      
 
       Dominik Koštialik, predseda kultúrnej komisie informoval poslancov o organizačnom zabezpečení 
       osláv 540. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ladce a 615. výročia prvej písomnej zmienky  
       o obci Tunežice. 
        
       Obidve  oslavy sa budú  konať  v deň  hodov, 28. júla 2012 v Ladcoch  a  9. septembra 2012  
       v Tunežiciach. 
 
       Program  začne  slávnostným  zasadaním  obecného  zastupiteľstva  za  prítomností  pozvaných  
       zástupcov  Považskej  cementárne, predsedov  spoločenských  organizácií,  podnikateľov  na   
       území  obce, pripravuje  sa  kultúrny  program, občerstvenie.  
  
       Na  ďalších zasadaniach  v  máji  a  júni  bude  priebeh  osláv  upresnený.  
 
       Poslanci  informáciu o organizačnom zabezpečení zobrali na vedomie.      
 
16.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  
 
       Ing. Kalusová, HK obce  oboznámila  vo  svojej  správe  poslancov  a prítomných  o kontrolnej 
       činnosti,  ktorú  vykonala  v mesiacov  február  až  apríl 2012.  
 
       Správa  HK obce  o kontrolnej  činnosti  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
       Poslanci  správu  HK  obce  o kontrolnej činnosti  zobrali  na  vedomie.      
 
17.  Pripomienky  a návrhy  
               
       Starosta  obce -  prečítal  poslancom a prítomným poďakovanie správcu farnosti Ladce  
                                    Mgr. Mariána Babiaka za finančný  príspevok.  
 

                         -  oboznámil prítomných s listom  p. Ladislava  Krála – jeho  odvolaním  voči  
                            doručeným  a prevzatým  platobným  výmerom  za  komunálny  odpad. 
                            p. Král  bude  predvolaný  na  komisiu,  kde  bude celá  záležitosť  s nim  
                            riešená.  
 
J. Abrahámovský, poslanec – upozornil na čistenie podchodu pod železnicou v Tunežiciach  
                        -  vybudovať  chodník  k podchodu pod železnicou smerom od  Ilavy  na  ulici  
                           Bottovej 
                        -  oprava časti  plášťa  budovy  Osvetovej  besedy  - sú tam  diery  
                        -  ako  postupuje  zámer  v  kameňolome  Tunežice – fy Doprastav  a. s.  
                           vybudovať  prevádzku  na  výrobu  asfaltových  zmesí.  
 
G. Melicherová, poslankyňa – zrušiť  chodník  cez  stred  ihriska  pri  Osvetovej  besede  
                           v Tunežiciach 
                        -  prehodnotiť  výšku  odmeny  správcovi  Osvetovej  besedy  v Tunežiciach. 
                           Do  budúceho  zasadania  bude  pripravený  návrh.  
                        - doriešiť podmienky  nájmu priestorov Osvetovej besedy pre Lesné a Urbárske  
4                         spoločenstvo  Tunežice.  



p. M. Števánková, občianka obce – predložila  návrh, aby  sa  obec  začala  venovať  možnosti  
                               získavania  dotácií  napr.  pre  MŠ,  detské  ihriská  a pod. . Bolo  by  potrebné 
                               aby  niekto  či  už  z radov  zamestnancov  obce,  poslancov alebo  niekto   
                               externe  sa  tomuto  venoval  a sledoval  vyhlásené  výzvy.  
                               Proces  pre  podávanie  žiadostí  je  jednoduchý,  nakoľko  na  tieto  nie  je   
                               treba  vypracovávať  projekty  je  len  treba  aby  sa  tomu niekto venoval  a  
                               sledoval vyhlásené  výzvy. 
 
D. Hudecová, poslankyňa - odvoz odpadu z vyčisteného potoka v dedine smerom k cintorínu.   
                              Túto  časť  si  vyčistili  občania  bývajúci  v tejto  časti.      
 
D. Koštialik, poslanec -  v piatok  27. apríla 2012 o 19.oo  hod.  bude  pri  pamätníku  kladenie  
                               vencov  pri  príležitosti osláv  Oslobodenia  obce.   
                               Potrebná  účasť  všetkých  poslancov.  
 
M. Markuš, poslanec – oprava autobusovej  zastávky v Horných  Ladcoch. Je potrebné zakúpiť 
                               asi 4  m  kanadského  šindľa  červeného.  
 
Ing. Kalusová, HK obce -  čo sa bude robiť s plotom  okolo  Materskej  školy ?   
                               Havarijná  situácia  nakoľko  hrozí  jeho  spadnutie. 
 
V rámci  tohto  bodu  bol  prednesený  návrh  na  úpravu  pre  vyhlasovanie  oznamov  o predaji  
tovaru  na  verejnom  priestranstve, vzhľadom  na  sťažnosti  občanov.   
 
Poslancom  bol  predložený  návrh, aby  hodiny  pre  vyhlasovanie  oznamov  o  predaji  boli  ráno 
o 9  hod.  a  popoludní  o 14.30  hod.   
 
Poslanci  predložený  návrh  jednohlasne  schválili.     
 

18.  Návrh  na  uznesenie          
 

       Poslanci  obecného zastupiteľstva  jednohlasne  schválili  návrh  na  uznesenie  
       z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  zo dňa  24. apríla  2012. 
 
19.  Záver    
   
        Starosta  obce   po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu, pripomienkach  a  návrhoch  
        prítomných  zasadanie  obecného  zastupiteľstva  ukončil.  
 
        V   Ladcoch   24. apríla  2012 
 
        Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová 

 
 
 
 
 

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

                                                        starosta  obce  Ladce 
 
 
 
       Overovatelia  zápisnice:  
 
 
      .....................................................                                                 .......................................................        
       p.  Dominik   K o š t i a l i k                                                         p. Gabriela   M e l i ch e r o v á  
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