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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 19. júla 2018 v obradnej miestnosti Obecného úradu 

v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter 
Bračík, Ing. Monika Števanková, Vladimír Chovanec 

 
Ospravedlnení poslanci: Ing. Ján Abrahámovský, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela   
                                        Melicherová 
 
Ďalej boli prítomní:  Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Ing. Alena Černotová, ekonómka obce 
 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ 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. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Ladce pre volebné 

obdobie 2018-2022 
5. Návrh na určenie volebných obvodov a počty poslancov pre volebné obdobie 

2018-2022 
6. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena - pozemok KNE 249/501, k.ú. 

Ladce – vyvedenie výkonu do NN siete pre pripojenie ILLO 
7. Pripomienky a návrhy 

8. 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 6 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: 
Ing. Monika Števanková, Vladimír Chovanec, František Meliš  

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík  
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Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 50/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Monika Števanková, Vladimír Chovanec, František Meliš  

Hlasovanie:  
Za :6 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

3. Schválenie návrhu programu rokovania 
Starosta obce požiadal poslancov o doplňujúce návrhy k programu uvedenému v 
pozvánke. Všetci prítomní poslanci súhlasili s navrhovaným programom. 

Starosta obce navrhol doplniť body:  
Bod č.7 – Informácia o čerpaní rozpočtu obce za II. štvrťrok 2018 
Bod č.8 – Schválenie úveru 
Bod č.9 – Schválenie navýšenia rozpočtu pre ZŠ Ladce – Originálne kompetencie 
Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 51/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) neschvaľuje návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol 
zverejnený zákonným spôsobom 

b) schvaľuje nový návrh programu rokovania s  s doplnením bodov  
Bod č.7 – Informácia o čerpaní rozpočtu obce za II. štvrťrok 2018 
Bod č.8 – Schválenie úveru 
Bod č. 9 – Schválenie navýšenia rozpočtu pre ZŠ Ladce – originálne kompetencie 

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 
 
Hlasovanie:  
Za :6 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Ladce pre volebné 
obdobie 2018 - 2022 
V zmysle  § 11 ods. 4 písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je obecné zastupiteľstvo v lehote min. 90 dní pred konaním 
volieb do samosprávnych orgánov povinné určiť na celé funkčné obdobie rozsah 
výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah 
výkonu jeho funkcie. Dôvodom je istota kandidátov na túto funkciu, že jedine na 
návrh zvoleného kandidáta za starostu je možné zmeniť rozsah výkonu funkcie 
starostu. 
Starosta obce navrhol určiť rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie 
2018-2022 na plný úväzok. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 52/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie 
starostu obce Ladce v novom volebnom období rokov 2018 – 2022 na plný úväzok. 
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Hlasovanie:  
Za :6 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
5. Návrh na určenie volebných obvodov a počty poslancov pre volebné obdobie 
2018 - 2022 
Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania 
na sobotu 10. novembra 2018 
V rozhodnutí o vyhlásení volieb určil  lehotu, do ktorej má obecné zastupiteľstvo určiť 

volebné obvody pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počet poslancov 
obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018 
V zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona SNR  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred 
voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu  obyvateľov obce,  od 1 001 do 3 000 
obyvateľov obce 7 až 9 poslancov. Počet obyvateľov obce Ladce ku dnešnému dňu  je 
2542 
Starosta obce navrhol pre volebné obdobie 2018-2022 schváliť 9 poslancov v 3 
volebných obvodoch nasledovne : 
Volebný obvod č.1 Ladce, 5 poslancov 
Volebný obvod č.2 Ladce časť Tunežice, 2 poslanci 
Volebný obvod č.3 Ladce (Horné Ladce), 2 poslanci 
 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 53/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) prerokovalo Návrh na vytvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov vo 
voľbách do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období rokov 2018-2022 

b) určuje tri volebné obvody pre vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí vo 
volebnom období rokov 2018-2022 

c) určuje celkový počet poslancov 9 na volebné obdobie 2018-2022  
z toho vo volebnom obvode č.1 – Ladce    5 poslancov  
vo volebnom obvod č.2 – Ladce časť Tunežice    2 poslancov 
vo volebnom obvode č.3 – Ladce (Horné Ladce)   2 poslancov 
 

Hlasovanie:  
Za :6 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
6. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena – pozemok KNE 249/501,  
k.ú. Ladce – vyvedenie výkonu do NN siete pre pripojenie ILLO  
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Zmluvy o zriadení vecného bremena 
s oprávneným z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., ktorej 
predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku KNE 249/501, k.ú. Ladce, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4307 m2, v rozsahu dielu č.2 o výmere 26 m2 , 
vedený na liste vlastníctva č. 2023, vlastníka Obec Ladce, vyznačeným geometrickým 
plánom č.36389099-7/2018, vyhotovený spoločnosťou Geoplán – Dolný Kubín, s.r.o. 
Dolný Kubín, dňa 01.03.2018   
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Uvedený pozemok bude dotknutý realizáciou stavby: „ Ladce- vyvedenie výkonu do 

NN siete pre pripojenie ILLO “ (bývalé zdravotné stredisko) 
Z dôvodu objasnenia uloženia vyvedenia výkonu do NN siete pre pripojenie ILLO, 
poslanci navrhli odložiť schválenie zmluvy.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 54/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce odkladá schválenie Zmluvy o zriadení vecného 
bremena s oprávnením z vecného bremena  s oprávneným z vecného bremena 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 
1514, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku KNE 249/501, k.ú. 
Ladce, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4307 m2, v rozsahu dielu č.2 o výmere 
26 m2, vedený na liste vlastníctva č. 2023, vlastníka Obec Ladce, vyznačeným 
geometrickým plánom č.36389099-7/2018, vyhotovený spoločnosťou Geoplán – Dolný 
Kubín, s.r.o. Dolný Kubín, dňa 01.03.2018, z dôvodu objasnenia uloženia 

vyvedenia výkonu do NN siete pre pripojenie ILLO. 
 
Hlasovanie:  
Za :6 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
7. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za II. štvrťrok 2018 
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom prehľad o čerpaní 
rozpočtu za II. štvrťrok 2018. Poslanci prerokovali čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 
2018 jednotlivo po položkách. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 55/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za II. štvrťrok 2018 
 
Hlasovanie:  
Za :6 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
8.Schválenie úveru 
Starosta obce predložil poslancom na schválenie úver vo výške 300 000 EUR od 
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.  na financovanie dokončenia 
investičných akcií v tomto roku a to vybudovanie kanalizácie a chodníka IBV Za 
kaštieľom. 
Finančná komisia prejednala uvedený úver a odporučila poslancom ho schváliť. 
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce, oboznámila poslancov s úverovými 
podmienkami. Úver sa bude čerpať podľa potrieb obce a to na základe predložených 
faktúr, splatnosť  do 10 rokov od prvého čerpania úveru, pravidelné mesačné alebo 
štvrťročné splátky istiny úveru, zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce. 
Vladimír Chovanec, poslanec, žiada čerpať úver len na vybudovanie kanalizácie IBV 
Za kaštieľom.  
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 56/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje 

a) prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 300 000 
EUR na financovanie investičných potrieb obce za podmienok dohodnutých 
v úverovej zmluve 

b) zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce 
c) úpravu rozpočtu obce na rok 2018 v súvislosti s prijatím úveru vo výške 300 000 

EUR 
 
Hlasovanie:  
Za :6 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
9. Schválenie navýšenia rozpočtu pre ZŠ Ladce - originálne kompetencie 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Základnej školy Ladce o navýšenie 
finančných prostriedkov v originálnych kompetenciách.  
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce bližšie oboznámila poslancov 
s dôvodmi navýšenia finančných prostriedkov. Z predpokladaného navýšenia počtu 
žiakov, ktorí budú navštevovať Školský klub pri ZŠ Ladce v školskom roku 
2018/2019 bude potrebné otvoriť ďalšie oddelenie a prijať do pracovného pomeru 
novú vychovávateľku na polovičný alebo celý úväzok, čím sa zvýšia celkové náklady 
na prevádzku uvedeného školského zariadenia vo výške 4 200 EUR (pri plnom 
úväzku novej vychovávateľky).   
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 57/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a) prerokovalo dôvody a výšku navýšenia rozpočtu pre ZŠ Ladce – originálne 

kompetencie 
b) schvaľuje navýšenie rozpočtu pre ZŠ Ladce – originálne kompetencie o sumu 

4 200 EUR 
 
Hlasovanie:  
Za :6 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 

10.Pripomienky a návrhy 
Vladimír Chovanec, poslanec, navrhol pripraviť projekt na rekonštrukciu 
Kukučínovej ulice vrátane dažďovej kanalizácie. Spýtal sa pokiaľ sa vybuduje chodník 
Tunežice. 
Bohumil Turza, poslanec, sa spýtal na možnosť odkúpenia do vlastníctva obce cestu 
smerom od p. Čemeša po p. Gajdoša v Horných Ladcoch a na vybudovanie chodníka 
pod rodinným domom p. Ištánika. Upozornil na sťažnosti občanov na hlučnosť pri 
podnikaní p. Gajdoša.  
Monika Števanková, poslankyňa, upozornila na zastavenie potoka pri p. Hujovi, je 
tam veľa múch. Spýtala sa na asfaltovanie Cementárskej ulice.  



Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa  19. júla 2018 
 

 
 

6 
 

Starosta obce informoval poslancov o  návrhu dodatku k uzatvorenej zmluve o 
poskytovaní právnych služieb upravujúci výšku odmeny za poskytované služby. 
Dôvodom predloženia tohto návrhu je skutočnosť, že doterajšia výška odmeny už 
dlhodobo nezohľadňuje nárast požadovaných služieb a ich cien a s tým spojené 
hotové výdavky na strane advokátskej kancelárie JUDr. Marián Karásek  
   
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  19.07.2018  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  

Čas ukončenia zasadnutia o 19:00 hod.   
   
                

Ing. Jaroslav Koyš 
                                starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
....................................                  .....................................  
    Bohumil Turza                             Ing. Peter Bračík              
 

 

 
 


