
P  R  O  G  R  A  M 
riadneho  zasadania   obecného   zastupiteľstva   dňa   17.  marca    2010 

 
 
 
 
 

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

 
         a/  Určenie  zapisovate ľky :                 p. Ľubomíra  Porub čanová 

 
            b/  Schválenie návrhovej komisie: p. p.  Daniela  Hudecová,  
                                                                               Vladimír Chovanec, Ing.   Jaroslav Koyš   

                                                                          
 
           c/  Overovate ľov  zápisnice :        p. p.    Marián   J u s t h     a    Jozef   F a t u r a          
 
 

3. Rekonštrukcia  verejného osvetlenia – informácia , formou čerpania  prostriedkov  
z európskych  fondov. 

    
      4.   Schválenie  zmluvy o vzájomnej spoluprác i medzi  obcou Ladce a spol. ENVI-PAK a. s. 
 

 5.  Posúdenie a schválenie  návrhu využitia  kina  pre  zriadenie  disko baru - p. Baláž.  
 

 6.  Žiados ť  o odkúpenie  pozemku  za  ú čelom  parkoviska – p. Vladimír  Poliak, 
      Ladce - Tunežice.  

 
 7. Návrh  finan čnej  komisie- schválenie príspevku na elektric. st ĺpy  a pretlaky 
     ročne vo výške 4 980  eur  pre  5 žiadate ľov.    
 
 8. Schválenie  lokality – umiestnenia pracovného o becného dvora.    

 
 9. Posúdenie nového  návrhu  na  umiestnenie hasi čskej  zbrojnice.  

 
    10. Informácia  o stave  projektu  odkanalizova nia  a zásobovania  vodou  okresu  Ilava.  

 
    11. Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  február  2010.   
 
    12. Pripomienky  a návrhy. 
  
    13. Návrh  na  uznesenie. 
 
    14. Záver         
        
   
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 



U Z N E S E N I E 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupite ľstva  d ňa  17. marca  2010 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obecné  zastupite ľstvo 
 
A . berie  na  vedomie 
      1.    Návrh  na  využitie  kina  pre  zriadenie  disko baru. 
      2.    Návrh  finančnej  komisie  schváliť  príspevok  na  el. stĺpy  a pretlaky  ročne  vo  výške  
             4 980 euro  pre  5 žiadateľov.  

3. Umiestnenie  pracovného  obecného  dvora.  
4. Nový  návrh  na umiestnenie  hasičskej  zbrojnice. 
5. Informáciu  o stave  projektu  odkanalizovania  a zásobovania  vodou  okresu  Ilava.  
6. Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  február 2010.       

 
B.  schva ľuje 
 
      1.  Program  zasadania   obecného  zastupite ľstva. 
  
      2.  Návrhovú komisiu v zložení :  p. p.     D aniela  Hudecová,  
                                                                           Vladimír  Chovane c, Ing. Jaroslav  Koyš                                                                               
                                                                              
      3.  Zapisovate ľku  :                             p.     Ľubomíru   Porub čanovú                                                                        
 
      4.  Overovate ľov   zápisnice :        p. p.     Marián   J u s t h     a    Jozef     F a t u r a     
 
      5.  Uznesenie  č.  12/2010 
 
           Zamieta  z finan čných  dôvodov  návrh  na  rekonštrukciu  verejného  osvetlenia  formou  
           čerpania  dotácie  z európskych fondov. 
       
      6.  Uznesenie   č.  13/2010 
 
           Zamietlo  návrh  zmluvy  o vzájomnej  sp olupráci  medzi  obcou  Ladce  a spolo čnos ťou  
           ENVI - PAK  a. s. . 
      
      7.  Uznesenie    č.  14/2010 
 
           Odpredaj  pozemku  parc. č. KN  553/1, k.ú. Ladce o výmere  192 m 2 , cena   za  1 m 2   
           odpredávaného   pozemku  8,30 eur, t. j.  1 593,60 eur,  Vladimírovi  Poliakovi, bytom  
           Ladce časť Tunežice, Hviezdoslavova  29.   
           Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj poplatok za vypracovanie geometrického 
           plánu a poplatok za návrh na vklad do ka tastra nehnute ľností.   
           Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9a zá kona č. 138/1991 Zb. o majetku  
           obcí v platnom znení  
 
C.  ukladá  
      - 
           
V    Ladcoch   17.  marca  2010 
 
 
Zapísala:  Ľubomíra   Porub čanová 
 
 
Overovatelia  zápisnice: 
 
 
                                            ....................................................             ....................................................                                                                 
                                                   p.  Marián    J u s t h                                p.  Jozef    F a t u r a  



Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  17. marca  2010 

  na  obecnom  úrade  v  Ladcoch 
 
 
 Prítomní:  vi ď  prezen čná  listina –  8 -  prítomných  poslancov 

           1 -  neprítomný – Jozef  Mihálik  
                                          

 

R O K O V A N I E  
 
 
1.  Zasadanie  obecného  zastupite ľstva  začal  a  viedol  starosta  obce Ing. arch.  Ján  Remo .                                                       
 
2.  Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo predložený  program  r iadneho zasadania       
     obecného  zastupite ľstva.  
     Starosta  obce  doplnil  bod:  
 

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia – informácia,  f ormou čerpania prostriedkov  
na  rekonštrukciu  z európskych  fondov.     

 
     Hlasovanie  o schválení  programu  zasadania  obecného  zastupite ľstva:  
     za                    8 
     proti                0 
     zdržal  sa        0 
     neprítomný     1 – Jozef  Mihálik     
 
     Starosta  obce navrhol  zloženie  návrhovej  k omisie:      
     p.p.  Daniela  Hudecová, Vladimír  Chovanec, I ng. Jaroslav  Koyš  
     Zloženie  návrhovej  komisie  poslanci  jednoh lasne  schválili. 
    
     Hlasovanie  o zložení  návrhovej  komisie: 
     za                    8  
     proti                0  
     zdržal  sa        0  
     neprítomný    1 – Jozef  Mihálik        
 
   
     Starosta  obce  ďalej  ur čil:                    
 
     Zapisovate ľku:                      p.  Ľubomíra   Porub čanová  
 
     Overovate ľov  zápisnice:  p. p.  Marián   J u s t h     a    Jozef    F a t u r a       
 
 
3.  Rekonštrukcia verejného osvetlenia z európskych   fondov  
 
     Zasadania  obecného  zastupiteľstva  sa  zúčastnili  zástupcovia  firmy  ARETAX, Borský sv. Jur,  
     ktorí  predstavili  poslancom  obecného  zastupiteľstva  najnovší  typ  osvetlenia. Obec  by  sa   
     mohla uchádzať  o prostriedky  na  rekonštrukciu  verejného  osvetlenia  po  vypracovaní  projektu   
     z európskych  fondov.  
 
     Materiál  tvorí  prílohu  zápisnice.     
 
     Poslanci  predložený  návrh  zamietli  vzhľadom  na  finančnú  situáciu  obce.  Obec  sa  nemôže  
     v súčasnosti  pustiť  do  takéhoto  projektu.  
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     Uznesenie  
 
     Obecné  zastupite ľstvo  zamietlo  z finan čných  dôvodov  návrh  na  rekonštrukciu      
     verejného  osvetlenia  formou čerpania  dotácie  z  európskych fondov. 
 
     Hlasovanie  k bodu: 
      za                    8  
     proti                0  
     zdržal  sa        0  
     neprítomný    1 – Jozef  Mihálik        
 
 
4.  Schválenie  zmluvy  o vzájomnej  spolupráci med zi  obcou  Ladce  a spol. ENVI - PAK  a. s.  
 
     Tento  bod  programu  bol  prejednaný  na  zasadaní  obecného  zastupiteľstva. Zástupca      
     spoločnosti  ENVI – PAK  a. s.  oboznámil  poslancov  s návrhom  o vzájomnej  spolupráci  obce  a 
     a uvedenej  spoločnosti.  Zároveň  predložil  aj  návrh  zmluvy  o vzájomnej  spolupráci.  
     Zmluva  bola  prejednaná  s právnym  zástupcom  obce  a obec  sa  rozhodla  túto  spoluprácu 
     zamietnuť.  
 
 
     Uznesenie  
 
 
     Obecné  zastupite ľstvo zamietlo  návrh  zmluvy  o vzájomnej  spoluprá ci  medzi  obcou   
     Ladce  a  spolo čnos ťou  ENVI - PAK  a. s. . 
  
     Hlasovanie  k bodu: 
      za                    8  
     proti                0  
     zdržal  sa        0  
     neprítomný    1 – Jozef  Mihálik        
 
 
5.  Posúdenie  a schválenie  návrhu  využitia kina  pre  ú čel zriadenia  disko baru  
  
     p. Baláž, sa  zúčastnil  zasadania  obecného  zastupiteľstva  a predložil  poslancom  predbežný  
     návrh  prestavby  súčasného  priestoru  kina.  Tento  priestor  po  rekonštrukcii  bude  slúžiť  ako 
     disko  bar,  ktorý  bude  p.  Baláž  prevádzkovať  v obci.  
 
     Návrh  tvorí  prílohu  zápisnice.    
 
     Ing. Koyš, poslanec – upozornil  na  súčasný  stav  splaškovej  kanalizácie, na  ktorú  sú  napojené  
                                        aj  hygienické  zariadenia, ktoré  by  využívali  návštevníci  disko baru.  
                                        Je  preto  potrebné  ešte  pred  začatím  rekonštrukcie  a prípadného   
                                        nájomného  vzťahu  posúdiť  stav kanalizácie  príslušným  projektantom   
                                        a prípadne  závady  odstrániť, nakoľko  môže  dochádzať  pri  veľkej  záťaži   
                                        k upchávaniu.  
 

p. Baláž  sa  zaviazal,  že bude  súčasný  stav  splaškovej  kanalizácie  konzultovať  s príslušnými   
    odborníkmi.  
 

6. Odkúpenie  pozemku  pre  ú čel  vybudovania  parkoviska   
 
Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  žiadosťou  p.  Vladimíra 
Poliaka, bytom  Ladce časť Tunežice, Hviezdoslavova 29, ktorý požiadal  obec  o odpredaj  
pozemku  pri  dome, ktorého  je  vlastníkom  za  účelom  vybudovania  parkoviska.  
Svoju  žiadosť  p.  Poliak  zdôvodnil  aj  osobne  na  obecnom  zastupiteľstve  poslancom.  
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  Uznesenie     
              

      Obecné  zastupite ľstvo  schválilo Odpredaj  pozemku  parc. č. KN  553/1, k.ú. Ladce    
      o výmere  192 m 2 , cena   za  1 m 2  odpredávaného   pozemku  8,30 eur, t. j. 1 593,60 eur,   
      Vladimírovi  Poliakovi, bytom Ladce časť Tunežice, Hviezdoslavova  29.   
      Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj popla tok za vypracovanie geometrického 
      plánu a poplatok za návrh na vklad do katastr a nehnute ľností.   
      Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9a zá kona č. 138/1991 Zb. o majetku  
      obcí v platnom znení  
 
      Hlasovanie  k bodu: 
       za                    7  
      proti                1 – Ing. Jaroslav  Koyš  
      zdržal  sa        0  
      neprítomný    1 – Jozef  Mihálik     
 
7.   Návrh finan čnej  komisie  - schválenie príspevku na elektrické st ĺpy a pretlaky pod cestou     
 
      Ing. Koyš, predseda  finančnej  komisie  preložil  poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh,  aby 
      sa  do  rozpočtu  začlenil  aj  príspevok  na  preplatenie  nákladov  na  elektrické  stĺpy  a pretlaky  
      pod  cestou  o ktoré  požiadajú  občania  vo  výške  ročne  4 980 eur  pre  5 žiadateľov.  
 
      Návrh  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
      Poslanci  po  diskusii  navrhli, že  vzhľadom  na to,  že  rozpočet   pre  tento  rok  je  už  schválený 
      je  možné  tento  návrh  realizovať  až  pri  zostavovaní  nového  rozpočtu  alebo  pri  najbližšej   
      úprave  rozpočtu. 
 
8.  Schválenie  lokality – umiestnenia  pracovného  obecného  dvora     
 
     Starosta  obce  opäť  predložil  poslancom  návrh  na  umiestnenie  pracovného  obecného  dvora   
     v tej  istej  lokalite  ako  aj  na  predošlom  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  na  asfaltovej  časti 
     plochy  pri  futbalovom  ihrisku. 
     Predseda  TJ  nie  je  s týmto  návrhom  spokojný  a boli  navrhnuté  ďalšie  dve  možnosti  
     umiestnenia.  Návrhy  budú  prejednané  aj  so  zamestnancami  a budú  posúdené.  
     Je  umiestnenie   pracovného  dvora  je  však  dôležité  to, aby  bol  v blízkosti  obecného   úradu, 
     aby  príslušná  technika  s ktorou  zamestnanci  pracujú  bola  blízko. 
 
     Bod  bol  posunutý  do  ďalšieho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  v apríli.  
 
 
9.  Posúdenie nového  návrhu  na  umiestnenie  hasi čskej  zbrojnice              
 
     Starosta  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  s novým návrhom  na  umiestnenie   
     hasičskej  zbrojnice. p. Bračík, veliteľ  hasičského  zboru  predložil  návrh  na  umiestnenie    
     hasičskej  zbrojnice  do  objektu, ktorý  je  v blízkosti  Materskej  školy. Tento  objekt  je  dlhodobo   
     nevyužívaný,  chátra.  Jeho  rekonštrukciou, prestavbou, nadstavbou  a prístavbou  by  sa mohol   
     využívať  ako  hasičská  zbrojnice.  Tento  objekt  je  vlastníctvom  obce. Obec  po  vypracovaní   
     takéhoto  projektu  by  sa  mohla  uchádzať  na  realizáciu  projektu  o dotáciu  z európskych   
     fondov. 
     Súčasný  objekt,  kde  je  umiestnená  hasičská  zbrojnica  bol  tiež  navrhnutý  ako  jedna   
     z možností  na  umiestnenie  pracovného  obecného  dvora.  Bolo  by  však  potrebné  dočasu   
     presťahovať  príslušnú  hasičskú techniku do náhradných priestorov, pokiaľ by bol zrekonštruovaný 
     nový  priestor  pre  hasičov.  
 
     V súčasnosti  je  potrebné  dať  spracovať  príslušnú  projektovú  dokumentáciu,  aby sa obec  
     v prípade vyhlásenia novej výzvy mohla  uchádzať  o dotáciu  na  realizovanie  projektu   
     z európskych  fondov.   
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10.  Informácia  o stave projektu odkanalizovania  a  zásobovania  vodou  okresu  Ilava      
 
 
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov  o stave  projektu  odkanalizovania a zásobovania vodou  
       okresu  Ilava. Materiál  bol  doručený  obci  od  Považskej  vodárenskej  spoločnosti  a. s. . 
 
       Tento  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
   
11.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  február  2010  
 
         
       Ing. Kalusová, HK  obce  oboznámila  vo svojej  správe  poslancov  obecného  zastupiteľstva   
       o svojej  kontrolnej  činnosti  za  mesiac  február  2010. 
 
       Správa  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
 
12.  Pripomienky  a návrhy   
 
       Starosta  v rámci  tohto  bodu  otvoril  diskusiu  k bodu  riešenia  rekonštrukcie  verejného   
       osvetlenia navrhovaným  spôsobom, ktorý  predložili  zástupcovia  firmy  ARETAX.      
 
       Poslanci sa k návrhu  vyjadrovali  a záverom  konštatovali, že  nové  svietidlá, ktoré  by  boli 
       namontované  sú  úsporné. Ich  obstarávacia  cena je  vysoká  aj  keď  by  tieto  prostriedky  obec 
       dostala  z európskych  fondov. Najväčšiu  záťaž  by  však  mala  obec  po  skončení  záručnej   
       doby keď  by  bolo  treba  meniť  pokazené  svietidlá  ale  tiež  aj  pri  ich údržbe, ktorá  vzhľadom  
       na  prašnosť  v obci  by  bola  dosť  nákladná. 
     
       Poslanci  záverom  konštatovali, že  obec  si  v súčasnej  finančnej  situácii  nemôže  dovoliť  ísť  
       do  takéhoto  projektu.   
 
 
       M. Justh, poslanec – informoval  prítomných, že  sa  pripravuje  „Veľkonočná  zábava“, ktorú   
                                         bude  poriadať  obec. Informácia  je  už  zverejnená  aj  na  webovej  stránke   
                                         obce.   
 
 
       Mgr. B. Majtánová, riaditeľka  ZŠ – poukázala  na  nebezpečie  úrazu  žiakov  pri  potoku, kde je      
                                                               umiestnená  aj  autobusová  zastávka  a žiaci tu  čakajú  na  
                                                               autobus zo školy je potrebné  odstrániť  zábranu  v potoku. 
                                                               Bol  už  prípad, že  žiak  tu  spadol  do  potoka.                                                
 
 
13.  Návrh  na  uznesenie       
 
 
       Obecné  zastupite ľstvo  schválilo  uznesenie  zo  zasadania  obecného   zastupite ľstva  
       zo  dňa  17. marca  2010. 
 
 
       Hlasovanie  k  bodu:  
       za                  8               
       proti              0 
       zdržal  sa      0 
       neprítomný   1 – Jozef  Mihálik  
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14.  Záver  
 
       Starosta  obce  po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu, pripomienkach a  návrhoch prítomných     
       zasadanie  obecného  zastupiteľstva  ukončil.  
 
 
 
      V   Ladcoch   17. marca  2010 
 
 
 
 
     Zapísala:  Ľubomíra   Porub čanová 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                        starosta  obce  Ladce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
      .....................................................                                                     ..................................................        
              p.  Marián   J u s t h                                                                       p.  Jozef    F a t u r a  
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