
Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa uskutočnilo 

 dňa 15. januára 2015 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Ladcoch. 

         Prítomní :  viď prezenčná listina  9 prítomných poslancov 

0 neprítomní poslanci 
 

R O K O V A N I E 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jaroslav Koyš a 
privítal prítomných poslancov a hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je 
prítomných 9  a obecné zastupiteľstvo je 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: 
Bc .Beátu Kolenovú , Vladimíra Chovanca, Dominika Koštialika 
 
Uznesenie č.1/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  v o l í   
návrhovú komisiu v zložení  :  
Bc. Beáta Kolenová , Vladimír Chovanec , Dominik Koštialik   
Hlasovanie:  
Za : 9 
Proti: 0 
Zdržal sa : 0 
 

Za overovateľov zápisnice boli určení  : 
Ing. Monika Števanková , Bohumil Turza 
 
Písaním zápisnice určil :  Ľubicu Šedíkovú  
 
3. Schválenie programu rokovania 
Starosta obce požiadal poslancov o doplňujúce návrhy k programu uvedenému v 
pozvánke. Všetci prítomní poslanci súhlasili s navrhovaným programom.  
Starosta obce predniesol dva návrhy   : 

a) Zrušiť bod č. 11 – Návrh na uznesenie, z dôvodu , že uznesenie sa schvaľuje    
priebežne pri každom prerokovávanom bode a je opätovné schvaľovanie v bode 11 
duplicitné 
b)  Zaradiť do programu ako bod  č.10- žiadosť  Rodičovského združenia pri ZŠ Ladce 

 
 

-1- 



Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č.2/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  s c h v a ľ u j e upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s tým , že ruší bod č. 11 - Návrh na uznesenie a zaraďuje do 
programu bod č.10 - Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ Ladce. Poradie ostatných 
bodov programu sa posúva. 
Hlasovanie : 
Za : 9 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

4. Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Ladce konaného dňa 
15.12.2014 

 Kontrolu plnenia schvaľovacích uznesení vykonal starosta obce .  
Uznesenie č.6/2014 : Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo Rozpočet obce na rok 

2015 – uznesenie sa plní  

Uznesenie č.7/2014 : Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo VZN č.4/2014 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 

odpady – VZN bolo v zákonom stanovenej lehote zverejnené na úradnej tabuli obce 

a webovej stránke obce. Právoplatnosť nadobudlo od 1.1.2015 

Uznesenie č.8 /2014: Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo VZN č.3/2014-Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce- VZN bolo v zákonom stanovenej lehote 

zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Právoplatnosť nadobudlo od 

1.1.2015 

Uznesenie č.9/2014 : Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo Plán práce hlavnej 

kontrolórky  obce na I. polrok 2015 - uznesenie sa plní 

Uznesenie č.10/2014 : Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo Plán zasadnutí OZ na 

rok 2015 - uznesenie sa plní 

Uznesenie č.11/2014 : Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo zámer dlhodobého 

prenájmu časti pozemku p .č. KN 601/1, o výmere 6x5 m, žiadateľom Branislavovi 

Liptákovi a manželke Márií, trvale bytom Ladce, Vážska 398/398, za účelom umiestnenia 

prenosnej plechovej garáže, na dobu 5 rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia – zámer 

dlhodobého prenájmu časti pozemku p.č. KN 601/1 bol zverejnený v zákonom 

stanovenej lehote na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. V zákonom stanovenej 

lehote neboli podané žiadne námietky. Uvedený prenájom sa schváli na dnešnom 

obecnom zastupiteľstve. 

Uznesenie č.12/2014 : Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo zníženie úväzku 

hlavnej kontrolórky obce na 7,5 hodín týždenne od 1.2.2015 – uznesenie sa plní 
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Uznesenie č.13/2014 : Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo členov zriadených komisií –       
uznesenie sa plní 

Ďalej  obecné zastupiteľstvo uložilo  finančnej komisií vypracovať cenník za prenájom 
pozemkov vo vlastníctve obce na ktorých budú umiestnené stavby, termín do 
15.1.2015 
Vyjadrenie finančnej komisie :  
Pri zostavovaní cenníka sme prišli na skutočnosť , že je potrebné prerobiť doteraz platný   
cenník, ktorí je prílohou VZN č. 3/2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce Ladce a bude obsahovať viac položiek . Termín určujeme do 12.03.2015. 
Obecné zastupiteľstvo uložilo vykonať kontrolu užívania verejných priestranstiev   
v obci občanmi a predložiť ju obecnému zastupiteľstvu v termíne do 15.01.2015.   
Zodpovedný p. Jozef Daňo 

 Starosta obce informoval poslancov , že daná úloha nie je splnená z dôvodu, že p. Jozef     
 Daňo čerpá riadnu dovolenku a plnením úlohy budú  poverení ďalší zamestnanci    
 obecného úradu. Termín splnenia určil do 12.02.2015 

 
        Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 3/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ladce zo 

dňa 15.12.2014 
b) ukladá finančnej a likvidačnej komisií vypracovať návrh cenníka za prenájom 

pozemkov vo vlastníctve obce na ktorých budú umiestnené stavby v termíne do 
12.03.2015 

c) ukladá vykonať kontrolu užívania verejných priestranstiev v obci občanmi a predložiť 
ju obecnému zastupiteľstvu v termíne do 12.02.2015 

Hlasovanie: 
        Za : 9 
        Proti: 0 
        Zdržal sa :0 
 

5. Vyjadrenie ku kontrolným zisteniam uvedených v správe hlavnej kontrolórky obce 
Ladce. 

       Ing. Alena Černotová, ekonómka, predložila poslancom vyjadrenie ku kontrolným 
zisteniam uvedených v správe hlavnej kontrolórky obce . 

       Vyjadrenie tvorí prílohu zápisnice. 
 
 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

 Uznesenie č.4/2015 
 Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie predložené vyjadrenie ku 

kontrolným zisteniam uvedených v správe hlavnej kontrolórky obce Ladce. 
 Hlasovanie : 
 Za : 9 
 Proti: 0 
 Zdržal sa :0 
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6. Správa o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených hlavnou kontrolórkou 
obce Ladce. 

Ing. Alena Černotová, ekonómka, predložila poslancom správu o splnení na nápravu 
nedostatkov zistených hlavnou kontrolórkou obce Ladce. 
Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č.5/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie predloženú správu o splnení opatrení 
na nápravu nedostatkov zistených hlavnou kontrolórkou obce Ladce. 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
7. Schválenie dlhodobého nájmu pozemku pod garáž 
Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci schválili zámer nájmu 
nehnuteľného majetku obce Ladce časť pozemku parcela KN 601/1 o výmere 6x5 m , 
 k.ú Ladce, za bytovým domom č.s. 397, ulica Vážska 
Zámer na dlhodobý nájom pozemku bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote. 

  K zámeru nebol podaný žiadny protinávrh a preto poslanci hlasovali o žiadosti  
dlhodobého nájmu. 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č.6/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje dlhodobý nájom časti pozemku parcela  
KN 601/1 o výmere 6x5 m, k.ú. Ladce, za bytovým domom č.s. 397, ulica Vážska v súlade s 
§9a, odst.9 zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, žiadateľovi Branislavovi 
Liptákovi a manželke Márii Liptákovej , bytom Ladce, Vážska ulica 397/397, za cenu 
schválenú uznesením obecného zastupiteľstva pod číslom 15/2012, t.j. 0,30 eura/m2  
za rok . Nájom sa schvaľuje na dobu určitú a to 5 rokov s tým, že po dohode zmluvných 
strán sa nájom zmluvy bude predlžovať .  
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
8. Informácia o zaslaní upozornení na užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Ladce 
Starosta obce informoval poslancov o zaslaní upozornení o neoprávnenom užívania 
pozemkov vo vlastníctve vlastníkmi bytového domu č. 397 a 398 na ulici Vážska .  Na 
základe týchto upozornení prejavili záujem o uzavretie zmluvy o nájme predmetných 
pozemkov  : Mgr. Monika Fábryová, Jozef Král, Ing,. Miroslav Kobela  
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č.7/2015. 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o zaslaní upozornení 
o neoprávnenom užívaní pozemkov vo vlastníctve obce Ladce 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

9. Informácia o prijatí Organizačného poriadku Obecného úradu Ladce . 
Starosta obce informoval poslancov o prijatí Organizačného poriadku Obecného úradu 
Ladce. Organizačný poriadok Obecného úradu Ladce tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č.8/2015. 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o prijatí Organizačného 
poriadku Obecného úradu Ladce . 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

10.    Žiadosť Rodičovského združenia pri Základnej škole v Ladcoch. 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Rodičovského združenia pri Základnej 
škole v Ladcoch na schválenie sponzorského daru na pokrytie nákladov na ples. 
Poslanci žiadosť prerokovali. Žiadosť navrhli zamietnúť, z dôvodu, že finančná situácia 
obce Ladce neumožňuje poskytnúť finančné prostriedky. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č.9/2015. 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce zamieta žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 
na pokrytie nákladov na ples  Rodičovskému združeniu pri Základnej škole v Ladcoch.  

 Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

11.     Pripomienky a návrhy  
Dominik Koštialik , poslanec -  informoval , že bolo zvolané stretnutie všetkých 
organizácií, ktoré sa podieľajú na vytváraní kultúry v obci Ladce . 
Cieľom stretnutia bolo stanoviť si smerovanie kultúry a vytvorenie kalendára kultúrnych 
podujatí v Ladcoch na rok 2015. 
Ing. Monika Števanková, poslankyňa sa vyjadrila , že chce aby sa určili pravidlá kam 
pôjde výťažok z kultúrnych akcií a aby sa stanovili určité pravidlá. 
Vladimír Chovanec, poslanec  sa spýtal, ako sa plánuje rozšírenie cintorína v Ladcoch 
a aká je kapacita voľných hrobových miest. 
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Starosta obce informoval, že obecný úrad má vo svojich prioritách na rok 2015 pripraviť 
projektovú dokumentáciu rozšírenia cintorína v Ladcoch, ako aj využiť dlhodobo 
nezamestnaných na odstránenie starých hrobových miest. 
Ing. Monika Števanková, poslankyňa sa informovala, kto by mohol previesť odbornú 
kontrolu stromov okolo potoka na Cementárskej ulici. 
Starosta obce  prisľúbil, že objedná odborníka v oblasti starostlivosti o dreviny arboristu,  
ktorý posúdi zdravotný stav stromov na Záhradnej a Cementárskej ulici. . 
Bc. Ján Abrahámovský, poslanec informoval o sťažnostiach  občanov, ktorí pracujú 
v nočnej zmene a sťažujú sa na vyhlasovanie v miestnom rozhlase ráno o 9:00 hodine. 
Z dôvodu vyhlasovania nemôžu spať.  
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka Základnej školy Ladce  žiadala, aby sa rozposlali 
výzvy na všetky pohostinstva a stánky v obci , aby deťom nepredávali cigarety a alkohol. 
Bohumil Turza, poslanec upozornil na nebezpečenstvo stromov , ktoré rastú v Horných 
Ladcoch v Háji 
Gabriela Melicherová, poslankyňa informovala , že do veľkoobjemového kontajnera pri 
cintoríne v Tunežiciach vyvážajú občania odpad. Treba vyzvať občanov , ktorí nemajú 
smetnú nádobu , aby si ju zakúpili. 
Dominik Koštialik, poslanec, navrhol, aby sa monitorovalo okolie okolo 
veľkoobjemového  kontajnera  a na kontajner sa napísal zákaz sypania smetí. 
Bc. Ján Abrahámovský navrhol , aby sa upozornila firma Márius Pedersen a.s. Trenčín , 
ktorá vyváža pevný domový odpad, aby dávali smetné nádoby na svoje miesto . 
Bc.Beáta Kolenová sa informovala na základe dotazov Spoločenstiev vlastníkov bytov , 
ako budú riešené projekty pre budovanie trativodu dažďovej vody, keď nie sú dostupné 
plány inžinierskych sietí na obecných pozemkoch 
Starosta obce v závere informoval poslancov o priebehu prác na vodovode a kanalizácií 
v obci Ladce. Ďalej informoval o tom , že Ing. Ján Barták, ktorý pracoval pre stavebný 
úrad Ladce , končí s touto prácou do 28.februára 2015. Požiadal Obecný úrad Košecu 
a Belušu o spoluprácu pri stavebných veciach, ale odmietli. Cieľom však je, aby obec mala 
v čo najkratšej dobe fungujúci stavebný úrad.  
 
12.    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 15. januára 2015 
 
 Zapísala:  Ľubica Šedíková 
 
                                                  Ing. Jaroslav Koyš 
                                                  starosta obce Ladce 
 Overovatelia zápisnice: 
 
 .....................................................                                  .................................................. 
Ing. Monika Števanková                                                   Bohumil Turza 
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