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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 16.novembra 2017 v obradnej miestnosti Obecného 
úradu v Ladcoch. 

 
Prítomní poslanci: Dominik Koštialik,František Meliš,Bohumil Turza,Vladimír 

Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela Melicherová, Ing. 
Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík 

 
Ospravedlnení poslanci :  Ing. Monika Števanková 
 
Ďalej boli prítomní:  Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce 
 Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce 
  
  
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. Udelenie právomoci starostovi obce Ladce podpisovať dodatky nájomných zmlúv 

a dohody o skončení nájmu 
6. Schválenie nájmu pozemku KNC 15/5, k.ú. Ladce 
7. Schválenie finančného príspevku na zakúpenie mikulášskych balíčkov pre deti 
8. Návrh rozpočtu na rok 2018 
9. Pripomienky a návrhy 
10. 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 8 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. Beátu Kolenovú, Ing. Jána Abrahámovského, Bohumila Turzu 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik 
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Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 75/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladcevolí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beátu Kolenovú, Ing. Jána Abrahámovského, Bohumila Turzu 

Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik,František Meliš,Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík) 
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 zrušiť bod č.6-Schválenie nájmu pozemku KNC 15/5, k.ú. 
Ladce, nakoľko žiadateľka nevybavila ku dňu konania zastupiteľstva živnostenské 
oprávnenie, následkom čoho by prijaté uznesenie neobsahovalo požadované údaje, 
aby bolo platné. 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 76/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného 
zastupiteľstva so zrušením bodu č.6–Schválenie nájmu pozemku KNC 15/5, k.ú. 
Ladce. 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 
 
4. Správa HK 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. Kontrola bola 
zameraná najmä na uznesenia týkajúce sa hospodárenia s majetkom obce, na ich 
formálne a materiálne náležitosti. 
Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 77/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomieinformáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole . 
 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
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5.Udelenie právomoci starostovi obce Ladce podpisovať dodatky nájomných 
zmlúv a dohody o skončení nájmu 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov 
ohľadom predloženého materiálu k tomuto bodu. 
Podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom, 
ako aj prenechávanie majetku obce do nájmu. 
Nakoľko zákon výslovne určuje orgán, ktorý má právomoc rozhodovať 
o hospodárení s majetkom obce, každý ďalší právny úkon, ktorý neschváli Obecné 
zastupiteľstvo by mohol byť posúdený ako neplatný. Preto je žiadúce, aby každé 
uznesenie týkajúce sa prenechávania majetku obce do nájmu ( obecný byt, 
pozemok určený pre záhradu alebo umiestnenie garáže) obsahovalo splnomocnenie 
starostu obce Ladce na rozhodovanie o predĺžení doby nájmu a rozhodovanie 
o skončení nájmu dohodou. Táto udelená právomoc by sa netýkala práva 
rozhodovať o skončení nájmu výpoveďou ako jednostranného právneho úkonu. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 78/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo návrh na udelenie právomoci starostovi obce Ladce podpisovať 

dodatky nájomných zmlúv a dohody o skončení nájmu bytov v obecnej bytove 
b) schvaľuje návrh na udelenie právomoci starostovi obce Ladce podpisovať 

dodatky nájomných zmlúv a dohody o skončení nájmu bytov v obecnej bytovke 
  
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
6.Schválenie finančného príspevku na zakúpenie mikulášskych balíčkov pre  
deti 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farský úrad 
Ladce o schválenie finančného príspevku vo výške 200 EUR na zakúpenie 
mikulášskych balíčkov pre deti na akciu Sv.Mikuláš, ktorá sa uskutoční 6.12.2017 
v kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch. Akcia je pre všetky deti z obce Ladce. 
Minulý rok sa rozdalo 250 balíčkov. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č.79/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Rímskokatolíckej cirkvi, Farský úrad 
Ladce, Záhradná 151, 018 63 Ladce finančný príspevok vo výške 200 EUR na 
zakúpenie mikulášskych balíčkov .  

 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 
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7.Návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2018 
Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2018. Návrh 
rozpočtu je zverejnený na úradných tabuliach obce Ladce a webovej stránke obce. 
K zverejnenému návrhu sa majú právo vyjadriť občania obce, právnické osoby so 
sídlom v obci, iné subjekty, s ktorými vstupuje obec do finančných vzťahov. 
Pripomienku je možné podať písomne, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo 
elektronicky.Po uplynutí zákonom stanovenej minimálnej 15-dňovej lehoty na 
zverejnenie návrhu rozpočtu, obecné zastupiteľstvo prerokuje a schváli návrh 
rozpočtu. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 80/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie návrh rozpočtu obce Ladce 
na rok 2018. 
 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 
 
9.Pripomienky a návrhy 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa,opätovnežiada zasypať jamu pri mostíku oproti 
pošte. 
Gabriela Melicherová, poslankyňa, upozornila, že nesvietia lampy v podchode 
v Tunežiciach. 
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, žiada o upratanie pred kontajnermi na 
separovaný zber v Tunežiciach a upozorniť predávajúcich pri križovatke v Ladcoch 
na posunutie predajného stánku z dôvodu výhľadu na hlavnú cestu.  
Starosta obce predložil poslancom prehľad investícií v roku 2018z rozpočtu obce 
a oboznámil poslancov zo stretnutia občanov bývajúcich na ul. Ľudovíta Štúra 
ohľadom výstavby kanalizácie IBV. 
 
10. 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 16.11. 2017  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 19:00 hod.   
   
 
         

Ing. Jaroslav Koyš 
         starosta obce 
 
Overovatelia zápisnice:   
 
 
.....................................         .....................................  
Vladimír ChovanecDominik Koštialik   



Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa  16. novembra 2017 
 
 
 

5 

 

 
 

 
 


