
P  R  O  G  R  A  M 

riadneho  zasadania   obecného   zastupiteľstva   dňa  30. januára  2014 
 

 

 

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

 
 
     a/  Určenie  zapisovateľky :                 p. Ľubomíra  Porubčanová 

  
         b/  Schválenie návrhovej komisie: p. p. Daniela Hudecová,  
                                                                            Dominik Koštialik, Vladimír  Chovanec    
                                                                                                                                     
 
         c/  Overovateľov  zápisnice :         p. p. Ján  A b r a h á m o v s k ý   a    Marián    M a r k u š                            
 
 

  3.  Schválenie  Plánu  práce  HK  obce  na  I. polrok 2014.   
  
  4.  Schválenie  odpredaja  pozemku  Rímskokatolíckej  cirkvi – farnosť Ladce.  
 
  5.  Schválenie  plánu  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  na  rok  2014.  
 
  6.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  č. 6  za  rok  2013.   
 
  7.  Návrh  na  úpravu rozpočtu  obce  na  rok  2014. 
 
  8.  Prehľad  o  čerpaní  rozpočtu  za  IV. štvrťrok  2013. 
 
  9.  Ţiadosť  o  bezplatný  prenájom  veľkej sály  DK.   
 
10.  Ţiadosti  SVB  na sídlisku  Záhradná  o súhlas k vybudovaniu  vsakovacích  jám  na  odvod        
       daţďovej  vody. 
 
11.  Informácia  o pripravovaných  prioritných  prácach  v obci  na  rok  2014.          
 

12.   Schválenie  správcu  webovej  stránky  obce.  

  
13.  Pripomienky  a  návrhy. 
 
14.  Návrh  na  uznesenie. 
 
15.  Záver.          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U  Z N  E  S E  N  I E 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  dňa  30. januára  2014 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------   
 
Obecné  zastupiteľstvo 
 
A . berie  na  vedomie 
 

1. Prehľad  o čerpaní  rozpočtu  za  IV. štvrťrok 2013,. 
2. Informáciu  o pripravovaných  prioritných  prácach  v obci  na  rok  2014. 

 
                                                   
B.  schvaľuje 
 
      1.   Program  zasadania   obecného  zastupiteľstva. 
  
      2.   Návrhovú komisiu v zloţení: p. p. Daniela Hudecová, Dominik Koštialik, František  Meliš      
 
      3.   Zapisovateľka  :                             p. Ľubomíra  Porubčanová                                                                             
 
      4.  Overovateľov   zápisnice :        p. p.  Ján  A b r a h á m o v s k ý     a    Marián    M a r k u š           
 
 

5.  Schválenie  plánu  práce  HK  obce  na  I. polrok  2014 
 

           Uznesenie  č. 1/2014 
 

Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  plán  práce  HK  obce  na  I. polrok  2014. 
 

  Počet prítomných: 6  
  Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3, 
 
 

     6.   Schválenie  odpredaja  pozemku  Rímskokatolíckej  cirkvi – farnosť  Ladce   
 
  Uznesenie   č.  2/2014  
 
  Obecné  zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo odpredaj  pozemku v súlade s  § 9a), ods. 8, 
  písm. e), zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí č. KN 3 o výmere 591  m
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,za cenu  

  1,- euro. Výmera  bola  stanovená  geometrickým  plánom.  
 
  Obec Ladce dodrţala zákonný postup v zmysle § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku   
  obcí  v platnom  znení.     

 
  Počet prítomných: 6  
  Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3, 
 
 

   7.  Schválenie  plánu  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  na  rok 2014   
 
           Uznesenie   č.  3/2014 
 
           Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  plán  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  
           na  rok  2014.  
 

 Počet prítomných: 6  
 Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3, 
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       8.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č.  6  na  rok  2013  
 
 
            Uznesenie  č.  4/2014   
 
            Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 6 
            na  rok  2013.  
 

   Počet prítomných: 6  
  Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3, 
 
 

9.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 1  na  rok  2014  
  

           Uznesenie   č.  5/2014 
 
           Obecné  zastupiteľstvo  v  Ladcoch  schválilo  návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 1 
           na  rok  2014.  
 
 
    10.  Ţiadosť  o bezplatný  prenájom  Domu  kultúry – veľká  sála     
 
           Uznesenie   č.  6/2014 
 
           Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo bezplatný prenájom Domu kultúry- veľká   
           sála, za  účelom  usporiadania  detského  karnevalu  na  deň  28. februára  2014.  
           Detský karneval bude usporiadaný v rámci projektu KOMPRAX,pod záštitou Ministerstva  
           školstva SR, študentkami stredných škôl v spolupráci so Základnou školou a Materským  
           centrom  v  Ladcoch. 
 

 Počet prítomných: 6  
 Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3, 
 
 

11. Schválenie súhlasu k vybudovaniu vsakovacíh jám na daţďovú vodu zo striech bytových  
       domov   

   
          Uznesenie   č.  7/2014   
 
          Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo súhlas na vybudovanie vsakovacíh jám na  
          daţďovú vodu zo striech  bytových domov na  sídlisku  Záhradná  a Cementárska,   
          bezodplatne  pre všetky  Spoločenstvá  vlastníkov  bytov  v Ladcoch. 
          K realizácii  stavby  SVB  predloţia  príslušnú  dokumentáciu.  
 

 Počet prítomných: 6  
 Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3, 
 
 

   12.  Schválenie  nového  správu  webovej  stránky  obce  
  
          Uznesenie   č.  8/2014 
 
          Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  od  1. februára  2014, nového  správcu   
          webovej stránky  obce  p.  Ivanu  Mrvovú, trvale  bytom  v Ladcoch.   
 

Počet prítomných: 6  
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3, 
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  C.  ukladá 
           - 
           - 
           - 
 
 
  V    Ladcoch   30. januára  2014 
 
 
 
  Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová 
 
 
 
  Overovatelia  zápisnice:  
 

 
 

....................................................                      .................................................... 
                          p. Ján  A b r a h á m o v s k ý                             p.  Marián    M a r k u š         
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Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  30. januára  2014  na  obecnom  úrade  v  Ladcoch 

 
 
Prítomní:  viď  prezenčná  listina -  6 - prítomných  poslancov   
                                                

         3 - neprítomní  poslanci - G. Melicherová, V. Chovanec, 
              Ing. J. Koyš                                              

 

R O K O V A N I E  
 
1.   Zasadanie  obecného  zastupiteľstva začal  a  viedol  starosta  obce  Ing. arch. Ján  Remo.                                                        
 
 
2.   Obecné  zastupiteľstvo  jednohlasne  schválilo predloţený  program riadneho zasadania       
      obecného zastupiteľstva. 
 
      Počet  prítomných: 6     
      Hlasovanie:  za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3,           
 
 
      Starosta obce  navrhol  zloţenie  návrhovej  komisie:      
      p. p. Daniela Hudecová, Dominik Koštialik, František  Meliš  
 
      Počet  prítomných: 6   
      Hlasovanie:  za: 6,  proti: 0, zdrţal  sa: 0, neprítomní:  3,   
 
      Starosta  obce  ďalej  určil:                    
 
      Zapisovateľku:                       p.  Ľubomíra   Porubčanová  
 
      Overovateľov  zápisnice:  p. p. Ján   A b r a h á m o v k ý      a     Marián    M a r k u š   
 
 
 3.  Schválenie  Plánu  práce  HK  obce  na  I. polrok   2014   
   
      Na  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  v decembri  HK  obce  preloţil  návrh  Plánu  práce  HK   
      o kontrolnej  činnosti  na  I.  polrok  2014.  
      Návrh  plánu  práce  bol  zverejnený  v zákonom  stanovenej  lehote  na  úradnej  tabuli  obce.  
      K návrhu  neboli  podané  ţiadne  pripomienky  a preto  bol  predloţený  na  schválenie   
      obecnému zastupiteľstvu.  
 
      Poslanci obecného zastupiteľstva  jednohlasne  schválili  Plán  práce  HK  obce  na 
      I. polrok 2014.     
 
 4.  Schválenie odpredaja pozemku Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Ladce 
 
      Na  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  v decembri  poslanci  schválili  zámer  odpredaja   
      pozemku  par. č. KN 3,  Rímskokatolíckej  cirkvi, farnosť Ladce  ako  prípad  hodný  osobitného   
      zreteľa,  pre dobudovanie  areálu  pri  novom  kostole  a farskom  úrade,  ktorý  bude  slúţiť  na   
      voľno časové  aktivity  a kultúrno-spoločenské  akcie  pre  občanov  obce.  
      Návrh  zámeru  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  obce  v zákonom  stanovenej  lehote. Neboli   
      k nemu podané  ţiadne  návrhy  ani  pripomienky. Bol  tieţ  predloţený  geometrický  plán, ktorý   
      stanovil  výmeru pozemku  ktorá  bude  odpredaná  ţiadateľovi.  Na  základe  tohto  bol  návrh  na   
      odpredaj  pozemku  predloţený  na  schválenie  obecnému  zastupiteľstvu.  
 
      Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili odpredaj pozemku parc. č. KN 3   
      o výmere 591  m

2
 za cenu  1,- euro, Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Ladce. 
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   5.  Schválenie  Plánu  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  na  rok  2014  
  
        Poslancom  obecného  zastupiteľstva  bol  predloţený  Plán  zasadaní  obecného  zastupiteľstva   
        na rok  2014.  
        Plán  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
        Poslanci  obecného zastupiteľstva  jednohlasne  schválili  Plán zasadaní obecného  
        zastupiteľstva  na  rok  2014.  
 
   6.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 6  na  rok  2013  
 
        Ing. Černotová  predloţila poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  na  úpravu  rozpočtu  č. 6 
        na  rok  2013.  
        Návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 6  na  rok  2013  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
        Poslanci  obecného  zastupiteľstva jednohlasne  schválili  návrh  na  úpravu  rozpočtu   
        obce  č. 6  na  rok  2013. 
 
   7.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 1  na  rok  2014    
 
        Starosta  obce  vzhľadom  na  to,  ţe je  potrebné  realizovať  niektoré  práce  a  nákupy   
        materiálu, výpočtovej  techniky  predloţil  poslancom  návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  na  rok   
        2014. Tieto  poloţky  neboli  rozpočtované  pre  rok  2014  a preto  je  potrebné  schváliť  úpravu   
        rozpočtu č. 1  vo  výdavkovej  časti  o cca  5 000 eur. Návrh  tvorí  prílohu  zápisnice.  
            
        Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili návrh na úpravu rozpočtu č.1  
        na rok 2014. 
 

8.  Prehľad o čerpaní rozpočtu  obce  za  IV. štvrťrok 2013  
 
        Ing. Černotová  predloţila  poslancom  obecného  zastupiteľstva  prehľad  o čerpaní  rozpočtu   
        obce za  IV. štvrťrok  2013.  
 
        Prehľad  tvorí  prílohu  zápisnice.   
 
        Poslanci obecného zastupiteľstva  prehľad o čerpaní rozpočtu obce za IV. štvrťrok 2013  
        zobrali na  vedomie.  
 
   9.  Ţiadosť o bezplatný prenájom Domu kultúry – veľká sála      
 
        Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so ţiadosťou o bezplatný prenájom  
        Domu kultúry – veľká sála, za účelom  usporiadania  detského  karnevalu  pre  deti  z obce.  
        Ţiadosť  podali  študentky  stredných  škôl, Júlia  Jamrichová  a Michaela  Adamcová. Zapojili sa  
        do projektu  KOMPRAX pod  záštitou  Ministerstva  školstva  SR a v rámci  tohto  chcú   
        usporiadať  akciu  pre  deti  z obce. Projekt  budú  realizovať  aj  v spolupráci  so  Základnou   
        školou  a Materským  centrom MIMČO  v Ladcoch.  
 
        Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili bezplatný prenájom Domu kultúry  
        – veľká sála pre usporiadanie akcie „Detský karneval“ pre deti z obce na deň 28. februára  
       2014.        
 
10. Ţiadosti SVB na sídlisku Záhradná o súhlas k vybudovaniu vsakovacích jám na odvod 

daţďovej  
vody  zo  striech  bytových  domov  

 
Starosta  obce  oboznámil  poslancov  so  ţiadosťami  SVB  na  sídlisku  Záhradná  o súhlas  
k vybudovaniu  vsakovacích  jám  na odvod daţďovej vody zo striech bytových domov  z dôvodu  
budovania  vodovodu  a splaškovej  kanalizácie  projekt „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie 
okresu Ilava“.  
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 V súlade s týmto projektom do novovybudovanej splaškovej kanalizácie  nesmie  byť    
 odvádzaná   daţďová  voda  zo  striech  bytových  domov  a rodinných  domov. Z uvedeného   
 dôvodu  musia správcovia  bytových  domov  a vlastníci  rodinných  domov  odpojiť  zaústenie    
 strešných  zvodov od  splaškovej  kanalizácie  a  vybudovať  vsakovacie  jamy  na odvádzanie  
 daţďovej  vody  zo  striech  domov  mimo  splaškovej  kanalizácie. 
 
 Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili vybudovanie vsakovacíh jám  
 na odvod daţďovej vody zo striech bytových domov na sídlisku Záhradná a Cementárska   
 pre správcov bytových domov -  Spoločenstvá  vlastníkov bytov.  
 

  11.  Informácia o pripravovaných prioritných prácach  v obci  na  rok  2014     
 
         Starosta obce oboznámil poslancov obce s pripravovanými prioritnými prácami v obci na rok  
         2014 nasledovne: 

- uloţenie dlaţby v sále bývalého  kina (realizuje sa tu prestavba na malú sálu pre rôzne 
kultúrno-spoločenské  podujatia) 

- dokončenie (úprava ) priestranstva pred novou predajňou potravín (výsadba, lavičky, 
záhonové úpravy) 

- dobetónovanie chodníka okolo potoka pred predajňou potravín  cca 40 m  
- rekonštrukcia chodníka od drogérie  po Materskú školu cca 130 m (zámková dlaţba) 
- chodník na ulici  Bottova  od  podchodu  pod  ţelezničnou  traťou  po  rodinné  domy   
- dokončiť plot  pred  Materskou  školou  od  hlavnej  cesty 
- dokončiť  plot  okolo  zberného  dvora  cca  20 m  
- obnoviť  nátery  konštrukcií  na  Dome  smútku  v  Ladcoch  
- obnoviť  a upraviť vnútorný  interiér  Domu  smútku  v Tuneţiciach  
- opraviť  výtlky  na  miestnych  komunikáciách  asfaltovou  zmesou  
- uloţenie  obrubníkov  na  komunikácii  pri  rodinných  domoch  IBV  „Za  kaštieľom“  
- prekládka  garáţí  a hospodárskeho  dvora  obce  z dvora  farského  úradu  
- vyčistenie  potokov (realizovať  dodávateľsky) 
 

         Poslanci obecného zastupiteľstva informáciu o prioritných prácach v obci na rok 2014  
         zobrali na vedomie. 
  
 12.  Schválenie  správcu  webovej  stránky  obce   
 
        Starosta  obce  predloţil  poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  na  schválenie  nového   
        správcu webovej  stránky  obce.  Obec  má  neustále  problémy  s kvalitou  zverejňovaných   
        údajov  a spravovaním  webovej  stránky  obce  od  obdobia  kedy  bola  táto  zriadená. Na  tejto   
        funkcii  sa vystriedalo  uţ  viacero  ľudí  a vţdy  po  určitom   čase  príde  kritika  od  občanov,  ţe  
        táto stránka, jej obsah  je nepostačujúci  a neplní  svoj  účel. 
        So  súčasným  správcom  bola  uzavretá  dohoda  o vykonaní  práce  do  31. januára 2014. Táto   
        nebude uţ  ďalej  predĺţená  a preto  bol  predloţený  návrh  na  schválenie  nového  správcu. 
 
        Starosta  obce  po  osobnom  rozhovore  navrhol  na  túto  funkciu  občianku  Ladiec  Ing. Ivanu   
        Mrvovú. Pani  Mrvová  sa  aktívne  zapája do  ţivota  obce,  nielen  do  kultúrno-spoločenských   
        akcií,  pracuje  tieţ  v Materskom  centre  MIMČO  ale  aktívne  sa  zaujíma  aj  o ţivot  a činnosť   
        obce  a obecného  zastupiteľstva.  Bola  by  preto  vhodným  občanom  pre  túto  funkciu.   
        Ing.  Mrvová  sa  k  návrhu  vyjadrila,  ţe  túto  prácu  by  robila  ale  je  potrebné  si  stanoviť   
        presne  podmienky zo strany obce, za  akých  ju  bude  vykonávať.  
 
        Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch jednohlasne schválili za nového správcu  
        webovej  stránky  obce  Ing. Ivanu  Mrvovú. 
 
 13.  Pripomienky  a návrhy      
                
        Ján  Abrhámovský, poslanec – odrezať vyčnievajúci kus ţelezného trámu  oproti  rod. domu   
                                                             Františka Sabadku, č. s. 65, ul. Podjavorinskej, Tuneţice  
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                                           -  vyspraviť  prepadnutú  miestnu komunikáciu  asfaltovou zmesou 
                                              na ul. Podjavorinskej v Tuneţiciach, pri dome p. Kantoríka č. s. 75 
 
    Daniela  Hudecová, poslankyňa – upozornila na skládku odpadu  „V Lúhu“ cesta od domu   
                                                              chovateľov  ku  kanálu 
  
    Ing. Peter Bračík, poslanec – upozornil, ţe p. Prnová nedostala odpoveď na svoju ţiadosť   
                                                      ktorá bola  prejednávaná  obecným  zastupiteľstvom    
 
    Ing. Monika Števánková, občan -  pripomenula  realizovať sľúbenú opravu opadaného  
                                                              stropu  v MŠ  nad  schodišťom  a v triede  
 
    p. Jozef  Majerov, občan – upozornil  na  to, ţe po novom  spojovacom  chodníku, ktorý sa  
                                                  napája na  chodník  pred  bytovým  domom  č. s. 160 pri   
                                                  predajni  potravín chodia  osobné  autá  a to  napriek  tomu, ţe  
                                                  tento  chodník je pre peších. Bolo by  potrebné  osadiť na  
                                                  chodník  zábrany. 
 
    Dominik  Koštialik, poslanec – prečo  nebolo  realizované  aj  schádzanie  z diaľnice   od                 
                                                        smeru  z Ilavy  v Ladcoch ? 
 
    Na  túto  otázku  odpovedal  starosta  obce -  v čase pred realizáciou, kedy sa pripomienkoval  
    projekt stavby  diaľnice úsek „Nemšová – Ladce“ bol zástupcom starostu a týchto rokovaní sa   
    zúčastnil. Toto  bolo  pripomienkované  ale  vzhľadom  na to,  ţe  náklady  na  vybudovanie   
    schádzania  boli vo  výške  3 – 5  mil. Sk, nebola  táto  pripomienka  akceptovaná  ale aj   

             z dôvodu ţe vtedy výstavba diaľnice končila v Ladcoch a obec Beluša  a  ani  Povaţská    
             cementáreň sa v tom čase k projektu nevyjadrovali. Neskôr keď  výstavba  pokračovala   
             v úseku „Beluša-Pov. Bystrica“ táto pripomienka  tieţ  nebola  akceptovaná. 
 
    
   14.   Návrh  na  uznesenie          

 
           Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch jednohlasne schválili návrh na  uznesenie  
           z   riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  zo dňa  30. januára  2014. 
 
   15.  Záver    
   
          Starosta  obce   po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu, pripomienkach  a  návrhoch  
          prítomných  zasadanie  obecného  zastupiteľstva  ukončil.  
 
          V   Ladcoch   30. januára  2014 
 
          Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová 
 
 

 
   ................................................. 

  Ing. arch.  Ján    R e m o 
 
                                                              starosta  obce  Ladce 

 
 
 
       Overovatelia  zápisnice:  
 
 
      .....................................................                                                 .......................................................        
       p. Ján  A b r a h á m o v s k ý                                                          p.   Marián    M a r k u š           
 
4 



 


