
P  R  O  G  R  A  M 
riadneho  zasadania   obecného   zastupiteľstva   dňa   16. novembra  2011 

 

 

 

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,   
                                                                           Vladimír  Chovanec, Dominik  Koštialik         
 
        c/  Overovateľov  zápisnice :         p. p.   Gabriela  Melicherová   a  Ján  Abrahámovský            
   
 
   3.  Doriešenie  odpadového  hospodárstva.  
    
   4.   Schválenie  prístavby  posilňovne  na  časti  parc.  č. KN 97/1. 
    
   5.   Žiadosť  o bezplatný  prenájom  veľkej  sály  Domu  kultúry – Odborné učilište internátne,  
         Ladce. 
         

6.   Žiadosť  o odkúpenie  pozemku  parc. č. KN 42 – schválenie zámeru  odpredaja – 
      Jarmila  Stachová, Košeca. 
 
7.   Schválenie  VZN  č. 3/2011  -  Prevádzkový poriadok pohrebiska. 
 
8.   Informácia o rokovaní  s  právnymi  zástupcami  JURISINVEST   Bratislava. 

    
   9.   Návrh  rozpočtu  obce  na  rok  2012. 
 
10.    Pripomienky  a návrhy. 
 
11.    Návrh  na  uznesenie. 
 
12.    Záver         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



U  Z N  E  S E  N  I  E 

z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  dňa  16. novembra  2011 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Obecné  zastupiteľstvo 
 
A . berie  na  vedomie 
 

1. Informáciu  o rokovaní  s právnymi  zástupcami  JURISINVEST  Bratislava.  
2. Návrh  rozpočtu  obce  na  rok  2012. 

 
B.  schvaľuje 
 
      1.  Program  zasadania   obecného  zastupiteľstva. 
  
      2.  Návrhovú komisiu v zložení :  p. p.     Daniela  Hudecová, 
                                                                           Vladimír  Chovanec, Dominik  Koštialik           
 
      3.  Zapisovateľka  :                             p.    Ľubomíra   Porubčanová                                                                         
 
      4.  Overovateľov   zápisnice :        p. p.    Gabriela   Melicherová   a   Ján   Abrahámovský         
 
      5. Doriešenie  odpadového  hospodárstva   
 
          Uznesenie   č. 80/2011       
 
          Obecné  zastupiteľstvo  v  Ladcoch  ruší  v plnom  rozsahu  uznesenie  č.  79/2011   
          zo  dňa  2. novembra  2011.   
 
          Počet  prítomných: 9  
          Hlasovanie:  za: 9,  proti: 0,  zdržal sa: 0, neprítomní: 0, 
 
 

6.  Schválenie prístavby posilňovne na časti  parcely  č. KN 97/1 
 
          Uznesenie   č.  81/2011 
 
          Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  prístavbu  posilňovne  pre  TJ  TATRAN 
          Cementáreň  Ladce  na  časti  parcely  č. KN 97/1  o zastavanej  ploche  60,98 m
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          v súlade  s vypracovanou  projektovou  dokumentáciou.  
 
          Počet  prítomných: 9  
          Hlasovanie:  za: 8,  proti: 0,  zdržal sa: 1, neprítomní: 0, 
 
 
     7.  Žiadosť o bezplatný  prenájom  veľkej  sály  Domu  kultúry  
 
          Uznesenie  č.  82/2011 
 
          Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo bezplatný prenájom veľkej sály Domu kultúry 
          pre  Odborné učilište internátne v Ladcoch na deň 6. decembra 2011  v čase od 12.oo  
          do  13.oo  hod. . 
 
          Počet  prítomných: 9  
          Hlasovanie:  za: 9,  proti: 0,  zdržal sa: 0, neprítomní: 0, 
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    8.  Žiadosť o odkúpenie  pozemku  parc. č. KN 42  
 
         Uznesenie   č.  83/2011 
 
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  zámer  odpredaja  pozemku   parcely  
         KN  42 ako  prípad  hodný  zreteľa  v súlade  s § 9, odst. 8, písm. e/  zákona  NR  SR  
         č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  o  výmere  339  m

2 
, žiadateľke  p. Jarmile  Stachovej,  

         bytom  Košeca. 
 
         Obec  dodržala  zákonný  postup  v zmysle  § 9a/  zákona č. 138/1991 Zb. .      
 
         Počet  prítomných: 9  
         Hlasovanie:  za: 9,  proti: 0,  zdržal sa: 0, neprítomní: 0, 
 
    9.  Schválenie  VZN  č. 3/2011 – Prevádzkový  poriadok  pohrebiska   
 
         Uznesenie  č.  84/2011 
 
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  VZN  č. 3/2011 – Prevádzkový  poriadok  
         pohrebiska.   
 
         Počet  prítomných: 9  
         Hlasovanie:  za: 9,  proti: 0,  zdržal sa: 0, neprítomní: 0, 
 
 
C.  ukladá 
           - 
           - 
           - 
 
 V    Ladcoch   16. novembra  2011 
 
 
 Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová 
 
 
 Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
 
                               ....................................................                      ....................................................                               
                               p. Gabriela  M e l i ch e r o v á                        p.  Ján   A b r a h á m o v s k ý               
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Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

z riadneho zasadania  obecného  zastupiteľstva 16. novembra  2011 na obecnom  úrade v  Ladcoch 

 
 
Prítomní:  viď  prezenčná  listina -   9 -  prítomných  poslancov,   
                                                             0 -  neprítomných  poslancov          

            

R O K O V A N I E  
 
1.   Zasadanie  obecného  zastupiteľstva začal a viedol starosta  Ing. arch. Ján  Remo.                                                        
 
2.   Obecné  zastupiteľstvo  jednohlasne  schválilo predložený  program riadneho zasadania       
      obecného zastupiteľstva. 
 
      Počet  prítomných:  9   
      Hlasovanie:   za: 9, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 0,           
 
      Starosta obce  navrhol  zloženie  návrhovej  komisie:      
      p. p. Daniela  Hudecová, Vladimír  Chovanec, Dominik  Koštialik         
 
      Počet  prítomných:   
      Hlasovanie:  za: 9,  proti: 0, zdržal  sa: 0, neprítomní: 0,   
 
 
      Starostu  obce  ďalej  určil:                    
 
      Zapisovateľku:                       p.  Ľubomíra   Porubčanová  
 
      Overovateľov  zápisnice:  p. p.  Gabriela   M e l i ch e r o v á     a   Ján   A b r a h á m o v s k ý         
 
 
3.   Doriešenie  odpadového  hospodárstva  
 

      Starosta  obce  oboznámil  poslancov  o rokovaní  so  zástupcami  spoločnosti  Marius  Pedersen  
a. s., ktoré  bolo  následne  po  zasadaní  obecného  zastupiteľstva 2. novembra 2011. 
Na  tomto  zasadaní  poslanci  schválili  nového  vývozcu  domového  odpadu  a ďalších  odpadov 
v obci,  firmu  AVE  Bratislava. 
Spoločnosť  Marius  Pedersen  a. s. však  upozornila  na  to,  že  obec  má uzavretú platnú zmluvu                                                     
s ich  spoločnosťou  do  roku  2015  a pri  zmene  vývozcu  zo  strany  obce  Ladce  nebolo  
urobené  platné  výberové  konanie.  
Tiež  poukázali na to, že v prieskume  trhu, ktorý  obec  Ladce  urobila,  ponúkla  ich  spoločnosť     
nižšiu  cenu  za  služby  ako  spoločnosť  AVE  Bratislava  a tiež ponúkla  obci  nižšie  ceny  za  
tieto  služby  ako  boli  doteraz. 
 
Poslanci  obecného  zastupiteľstva  následne  prijaté  uznesenie  č. 79/2011  z 2.novembra 
2011  v plnom  rozsahu  zrušili.  
 
 

4.  Schválenie prístavby  posilňovne na časti parcely č. 97/1 
    

      Na októbrovom  zasadaní  obecného  zastupiteľstva poslanci  schválili  zámer rozšírenia –  
     prístavby  posilňovne  pre TJ TATRAN  Cementáreň  Ladce na časti parcely  č. 97/1. 
     Poslancom  bola  predložená  vypracovaná  projektová  dokumentácia na  uvedenú  prístavbu. 
 
     Poslanci  obecného  zastupiteľstva  schválili  prístavbu  posilňovne pre TJ TATRAN  
     Cementáreň Ladce na  časti  parcely  č. 97/1  v  súlade  s vypracovanou  projektovou  
     dokumentáciou.      
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   5.  Žiadosť o bezplatný prenájom veľkej sály Domu kultúry  
 

         Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva so žiadosťou  Odborného  
        učilišťa  internátneho  v Ladcoch  o bezplatný  prenájom  veľkej  sály  Domu  kultúry  v Ladcoch 
        na  deň  6. decembra  2011  v čase  od 12.oo  do  13.oo  hod.  za  účelom  divadelného  
        predstavenia  pre  žiakov.  
 
        Poslanci  obecného  zastupiteľstva  schválili  bezplatný  prenájom veľkej  sály Domu  
        kultúry  v Ladcoch  pre  Odborné  učilište  internátne  v Ladcoch.  
 
 
   6.  Žiadosť  o dokúpenie  parcely  č. KN 42      
 

        Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  žiadosťou  p. Jarmily  
        Stachovej, bytom  Košeca  č. s. 389  o odkúpenie  pozemku  pri  budove  firmy  Kompletstav 
        Ladce. Jedná  sa  o parcelu  č.  KN  42 o výmere  339 m

2 
 ktorej  vlastníkom  je  obec.   

        Žiadateľka  chce  na  uvedenej  parcele  vybudovať  odpočinkovú  zónu  s detským  ihriskom    
        a záhradným posedením  pre  návštevníkov  pohostinstva. 
 
        Poslanci  obecného zastupiteľstva  schválili  zámer odpredaja  pozemku  parc. č. KN 42 
        o výmere  339 m

2 
. 

 
 
   7.  Schválenie  VZN  č. 3/2011 – Prevádzkový  poriadok  pohrebiska    
 

        Poslancom obecného zastupiteľstva bolo na októbrovom zasadaní obecného  zastupiteľstva  
        predložený  návrh  VZN  - Prevádzkový poriadok  pohrebiska. 
     
        VZN  bolo  zverejnené  na  úradnej  tabuli  obce  v zákonom  predpísanej  lehote.  
 
        Poslanci  obecného  zastupiteľstva  schválili  VZN  č. 3/2011 – Prevádzkový  poriadok  
        pohrebiska.  
 
 
   8.  Informácia  o jednaní  s právnymi  zástupcami  JURISINVEST  Bratislava    
 

        Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva o jednaní  s právnymi 
        zástupcami  JURISINVEST  Bratislava,  ktorý  zastupujú  obec  v súdnom spore s fy TEKOS -          
        Adrián  Bednárik.  
        Súdny  spor  nie  je  ešte  ukončený. Obec  sa  odvolala  voči  rozhodnutiu  Krajského  súdu  
        v Banskej  Bystrici  a odvolanie  bolo  postúpené  na  Najvyšší  súd  v Bratislave,  ktorý  doposiaľ 
        nevydal  žiadne  rozhodnutie.  
        Jednanie  bolo  aj  ohľadom  úhrady  právneho  zastupovania obce  spoločnosťou  Jurisinvest 
        Bratislava, počas  trvania  súdneho  sporu.  Jedná sa  o čiastku  18 243 eur.  
        Uvedenú  čiastku  musí  obec  právnemu  zástupcovi  uhradiť.  Úhrada  bude  prebiehať  podľa  
        finančných  možností  obce na  základe dohody. 
 
        Poslanci  obecného  zastupiteľstva  uvedenú  informáciu  zobrali  na  vedomie.             
 

 

   9.  Návrh  rozpočtu  obce  na  rok  2012    
 

        Ing. Černotová, účtovníčka predložila  poslancom obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu  obce  
        na rok 2012.  
        K návrhu boli prednesené pozmeňujúce návrhy, ktoré budú zapracované do návrhu rozpočtu  
        a návrh bude predložený na schválenie poslancom na decembrovom  zasadaní obecného  
        zastupiteľstva.  
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  10.  Pripomienky  a návrhy  
 

         Melicherová G., poslankyňa – predložiť od referenta správy daní a poplatkov prehľad  
                                                         vyberaných daní a poplatkov schválených obecným  
                                                         zastupiteľstvom (nájomné zmluvy, daň z prenájmu, daň za psov  
                                                         a pod.) 
                                   

- ako  postupuje  ukončenie  nájmu  s nájomcom  p. Jozefom  
  Ondričkom, Collana  bar  
 

         Starosta – p. Ondrička  zatiaľ neakceptoval  ponuku  obce  o schválení čiastky  2.532 eur  
                          a podpísaní  dohody  o vzájomnom vysporiadaní  nárokov  a  ukončení nájmu  
 
         Koštialik  D., poslanec – či sa plní uznesenie o vytvorení fondu na obnovu zariadenia v Dome  
                                                kultúry z vyberaných poplatkov za prenájom pri predajnej akcii 
   

-  informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že kultúrna komisia  
   poriada  26. novembra 2011  „Katarínsku  zábavu“ 
 

         Hudecová D., poslankyňa – ako pokračuje projekt „Vodovod a kanalizácia“ z eurofondov, ktorý  
                                                      bude realizovať Považská vodárenská spoločnosť a. s.  
 
         Starosta – obec nevie momentálne v akom štádiu  je  tento  projekt. Bude  sa  informovať  
                           u riaditeľa PVS a. s. . 
 
 
 11.   Návrh  na  uznesenie 

 
         Poslanci  obecného zastupiteľstva  jednohlasne  schválili  návrh  na  uznesenie  
         z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  zo dňa  16. novembra 2011. 
 
 
 12.  Záver    
   
        Starosta  obce   po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu, pripomienkach  a  návrhoch  
        prítomných  zasadanie  obecného  zastupiteľstva  ukončil.  
 
 
         V   Ladcoch   16. novembra  2011 
 
 
         Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová 
 
 
 

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

  Ing. arch.  Ján    R e m o 
                                                        starosta  obce  Ladce 

 
 
 
       Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
      .....................................................                                                 .......................................................        
       p. Gabriela  M e l i ch e r o v á                                                    p. Ján   A b r a h á m o v s k ý  
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