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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 14.júna 2018 v obradnej miestnosti Obecného úradu 
v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Dominik Koštialik,František Meliš,Bohumil Turza,Ing. Peter 
Bračík,Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela Melicherová, Vladimír 
Chovanec 

 
Ospravedlnení poslanci: Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Monika Števanková 
 
Ďalej boli prítomní:  Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
  
Prezenčná listina tvorí  prílohu tejto zápisnice.  
 
Návrh programu :  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa 
zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Správa HK obce Ladce o vykonanej kontrole 
5. Stanovisko HK obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2017 
6. Schválenie Záverečného účtu obce Ladce za rok 2017 
7. Návrh plánu práce HK obce Ladce na II. polrok 2018 
8. Schválenie výšky úhrady pre zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej  
správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku s obcou  
Beluša 
9. Schválenie Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe náhradného  
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o  
zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Ladce podľa miestnych podmienok 
10. Pripomienky a návrhy 
11. Ukončenie zasadnutia        
           

PRIEBEH ROKOVANIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. 
Konštatoval, že : 
a) zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 13 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 
b) podľa podpísanej prezenčnej listiny je prítomných 7 poslancov obecného 

zastupiteľstva, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 
uznášania schopné 

 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrhy 
na uznesenia z konaného zastupiteľstva: 
Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík, Bohumil Turza 
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Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Dominik Koštialik, Gabriela Melicherová 
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 42/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladcevolí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík, Bohumil Turza 

Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik,František Meliš,Bohumil Turza,Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová, 
Vladimír Chovanec) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

3. Schválenie návrhu programu rokovania 
Starosta obcepožiadal poslancov o doplňujúce návrhy k programu uvedenému v 
pozvánke. Všetci prítomní poslanci súhlasili s navrhovaným programom. 
Starosta obce navrhol, aby bol program vedený podľa pozvánky. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 43/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva uvedený na pozvánke. 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec )  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
4. Správa HK obce Ladce o vykonanej kontrole 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov 
o kontrolnej činnosti. Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti bola 
vykonaná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2016 a polrok 
2017. V uzneseniach sú uvedené podstatné náležitosti zmluvy, pokiaľ sa týkajú 
prevodu vlastníckeho práva alebo nájmu nehnuteľnosti, pri schvaľovaní zámeru 
predaja alebo prenájmu majetku obce z osobitného zreteľa sa precízne uvádza 
zdôvodnenie zámeru osobitného zreteľa, pri schvaľovaní zámeru predaja alebo 
prenájmu majetku obce sa uvádza, že bol dodržaný zákonný postup v zmysle ust. § 
9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o výsledku kontroly sa neuložili 
vedúcemu kontrolovaného subjektu konkrétne nápravné opatrenia. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č.44/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole. 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec )  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
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5.Stanovisko HK obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2017 
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení so stanoviskom HK k 
Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2017.  Záverečný účet obce Ladce za rok 2017 
bol skontrolovaný po formálnej a obsahovej stránke. Obsahuje všetky zmeny 
rozpočtu a rozpočtové opatrenia starostu obce. Konštatuje, že bola dodržaná 
informačná povinnosť zo stany obce Ladce ohľadom zverejnenia Záverečného účtu 
za rok 2017. 
Na základe kontrolovaného prepočítania rozpočtu a metodického usmernenia bol 
stanovený príspevok do rezervného fondu. HK zhodnotila stav a vývoz zadlženosti 
obce Ladce. Konštatovala, že obec Ladce pravidelnými splátkami uhrádza bankové 
úvery a plní dlhodobé záväzky. V stanovisku vyhodnotila stav zadlženosti obce. HK 
skonštatovala, že obec Ladce vysporiadala za rok 2017 finančné vzťahy voči 
všetkých subjektom v súlade so zákonom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 
HK odporučila obecnému zastupiteľstvu v Ladcoch prerokovanie Záverečného účtu 
obce Ladce za rok 2017 a v zmysle § 16 ods. 10 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
prerokovanie uzavrieť s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 
výhrad. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 45/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie stanovisko Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2017 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec )  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
 
6.Schválenie Záverečného účtu obce Ladce za rok 2017 
Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli 
obce a na webovej stránke obce. K uvedenému návrhu neboli podané žiadne 
pripomienky a návrhy občanov.. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 46/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) konštatuje, že Záverečný účet obce Ladce za rok 2017 obsahuje náležitosti 

stanovené zákonom č.583/2004 Z.z. 
b) konštatuje, že Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2017 bol predložený 

na verejnú diskusiu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
c) berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému 

účtu obce Ladce za rok 2017, ktorý odporučila uzavrieť s výrokom: celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad  

d) schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výšku 1 518 EUR do rezervného 
fondu 

e) schvaľuje Záverečný účet obce Ladce za rok 2017 
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Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec )  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
7.Návrh plánu práce kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce na II. 
polrok 2018 
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s návrhom plánu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce na II. polrok 2018. 
Kontrolná činnosť v II. polroku 2018 bude zameraná na výkon činností:  
• kontrola nájomných zmlúv 
• kontrola použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce fyzickým 

a právnickým osobám v roku 2016-2017 
• spolupráca na tvorbe nových obligatórnych VZN: názvy ulíc a iných verejných 

priestranstiev, ako aj ich zmeny, pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu 
verejnej zelene, pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb, 
podrobnosti o organizácií miestneho referenda, činnosti, ktorých vykonávanie je 
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, ďalšie 
podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon 

Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice . 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 47/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce 
Ladce na II. polrok 2018 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec )  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
8. Schválenie výšky úhrady pre zabezpečenie výkonu prenesených úloh 
štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku 
s obcou Beluša 
Starosta obce informovalposlancov, že od 31.3.2015 je v platnosti Zmluva 
o spolupráci obcí na úseku pre zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej 
správy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
s obcou Beluša a podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon).   Výška úhrady za poskytovanie služby bola stanovená podľa aktuálneho 
počtu obyvateľov obce k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, vo výške 0,20 
EUR na obyvateľa a mesiac. Po prehodnotení so zmluvnou stranou  predložil návrh 
novej výšky úhrady, t.j. 0,26 EUR na obyvateľa a mesiac, na účet poskytovateľa, 
s účinnosťou od 01. júna 2018. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 48/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Dodatok č. 1 Zmluvy o spolupráci 
obcí, uzatvorenej dňa 31. 03. 2015, podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
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zriadení v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie výkonu prenesených úloh 
štátnej správy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov na úseku územného 
rozhodovania a stavebného poriadku a podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v rozsahu pôsobnosti, 
ktorá prechádza z pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce na základe zákona č. 
416/2001 Z.z. o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky v znení neskorších predpisov, s obcou Beluša, ktorým sa upravuje 
výška úhrady podľa čl. IV ods. 1 Zmluvy, podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce 
k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, na 0,26 EUR na obyvateľa a mesiac, 
s účinnosťou od 01. júna 2018. 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec )  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
9. SchválenieVZN č.2/2018 o spôsobe náhradnéhozásobovania vodou a 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v 
obci Ladce podľa miestnych podmienok 
Na základe upozornenia prokurátora o porušenie zákonnosti k VZN č.1/2014,   
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce na svojom zasadnutí dňa 19.05.2018 prijalo 
uznesenie č.40/2018, v ktorom uložilo pripraviť  Návrh VZN o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp v obci Ladce podľa miestnych podmienok. Návrh VZN vypracovala HK 
obce Ladce, bol  zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce, neboli 
podané žiadne pripomienky a návrhy.      
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 49/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo Návrh VZN č.2/2018 o spôsobe náhradnéhozásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci 
Ladce podľa miestnych podmienok 

b) schvaľuje VZN č.2/2018 o spôsobe náhradnéhozásobovania vodou a 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci 
Ladce podľa miestnych podmienok 

 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec )  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
 
10.Pripomienky a návrhy 
Gabriela Melicherová, poslankyňa, oboznámila poslancov so žiadosťou o prenájom 
nebytových priestorov v KD Ladce (bývalé kaderníctvo) za účelom zriadenia 
kaviarne. Požiadala poslancov o vyjadrenie názoru k danej žiadosti. 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, navrhuje po ukončení rekonštrukcie KD 
schváliť obecným zastupiteľstvom zámer prenájmu uvedeného priestoru a na 
základe žiadostí  vybrať nájomcu. 
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Dominik Koštialik, poslanec, sa spýtal na verejné obstarávanie rekonštrukcie 
verejného osvetlenia. 
Starosta obce, do 25.júna 2018 by mal Úrad pre verejné obstarávanie zaslať 
vyjadrenie. 
František Meliš, poslanec, sa spýtal na výberové konanie riaditeľky  ZŠ Ladce. 
Starosta obce, za riaditeľku ZŠ Ladce bola zvolená Mgr. Bronislava Majtánová. 
Ing. Peter Bračík , poslanec, sa spýtal na osadenie brány na cintoríne v Ladcoch. 
Bohumil Turza, poslanec, sa spýtal na kosenie trávnatých plôch v Horných 
Ladcoch.  
Starosta obce, pokosí sa cintorín v Ladcoch a potom budú pokračovať v Horných 
Ladcoch. 
Starosta obce, informoval poslancov o získanie NFP na zakúpenie komunitných 
kompostérov 6 ks, ktoré budú umiestnené pri bytovkách. Ďalej informoval o znížení 
 rozpočtu na vybudovanie kanalizácie pri IBV Ladce z dôvodu prepracovania 
projektu. 
 
11. Ukončenie zasadnutia 
Na záver starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a 
návrhoch prítomných zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval 
prítomným za účasť. 
 
V Ladcoch 14.06.2018  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 18:30 hod.   
   
         

Ing. Jaroslav Koyš 
       starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 
....................................         .....................................  
Dominik KoštialikGabriela Melicherová   
 
 

 
 


