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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. decembra 2022 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, 

Katarína Filiačová, Ing. František Meliš, František Meliš, Milan 

Fábik, Iveta Laskovičová 

 

Ospravedlnení poslanci : MUDr. Roman Chovanec 

 

Ďalej boli prítomní:  Dominik Koštialik, starosta obce 

 Ing. Zuzana Malovcová Seidl, zapisovateľka 

 Ing. Mgr. Monika Prekopová, hlavná kontrolórka obce 

 Ing. Alena Černotová, ekonómka obce 

 Slávka Suranová, referentka 

  

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. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Ladce  

6. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2023 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2023 

8. Schválenie rozpočtu na rok 2023 

9. Schválenie VZN č.4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce 

10. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.1/2022, ktorým sa určuje výška finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka 
školského zariadenia 

11. Schválenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
škôl a školských zariadení 

12. Schválenie  VZN č.5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

13. Schválenie VZN č.6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Ladce 

14. Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov 
komisií  

15. Rámcový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023  

16. Pripomienky a návrhy 

17. Ukončenie zasadnutia          
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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: 

Ing. Bohuslava Drozdová, Ing. Peter Bračík, František Meliš 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Vladimír Chovanec, Katarína Filiačová 

 

Písaním zápisnice bola určená: Ing. Zuzana Malovcová Seidl 

 

Uznesenie č. 20/12.14  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Bohuslava Drozdová, Ing. Peter Bračík, František Meliš 

 

Hlasovanie:  

Za : 8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

 

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 zrušiť bod č.5 – Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Ladce 

 a doplniť bod č. 6 – Navýšenie finančných prostriedkov pre ŠKD a ŠJ Ladce a bod č. 16 

– Schválenie úpravy rozpočtu č.9 obce Ladce na rok 2022 

Ostatné body rokovania sa posúvajú. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 21/12.14  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva  so zrušením bodu č. 5 - Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Ladce  

a doplnením bodu č. 6  - Navýšenie finančných prostriedkov pre ŠKD a ŠJ Ladce a bodu 

č. 16 – Schválenie úpravy rozpočtu č.9 obce Ladce na rok 2022  
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Ostatné body rokovania sa posúvajú.  

 

Hlasovanie:  

Za : 8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Mgr. Ing Monika Prekopová, hlavná kontrolórka obce Ladce  informovala o prijatých  

uzneseniach na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 24.11.2022 a ich plnenie. 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 22/12.14 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

Obecného zastupiteľstva  obce Ladce  konaného dňa 24.11.2022. 

 

Hlasovanie:  

Za :8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

5. Návrh plánu Hlavnej kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2023 
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s návrhom plánu hlavnej kontrolórky 

obce Ladce na I. polrok 2023. 

Kontrolná činnosť v I. polroku 2023 bude zameraná na výkon činností: 

Kontrolná činnosť 

a) kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – priebežne ku každému 

Obecnému zastupiteľstvu 

b) kontrola vypracovaných interných predpisov obce, vypracovaných VZN, evidencia 

dokumentov 

c) kontrola zverejnených dokumentov obce Ladce, Základnej školy Ladce 

Príprava zákonom stanovených materiálov 

a) správa o kontrolnej činnosti za rok 2022  

b) stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2022 

c) správy o vykonaných a ukončených kontrolách podávané v zmysle zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov priamo obecnému 

zastupiteľstvu 

Ďalšia činnosť 

a) účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva 
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b) spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, všeobecne 

záväzných nariadení 

Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 23/ 12.14  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce hlavnej kontrolórky obce 

Ladce na I. polrok 2023. 

 

Hlasovanie:  

Za :8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

6. Navýšenie finančných prostriedkov pre ŠKD a ŠJ Ladce 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Základnej školy Ladce o navýšenie 

finančných prostriedkov pre ŠKD a ŠJ Ladce na rok 2022. 

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce  sa vyjadrila k žiadosti. 

Z dôvodu zvýšenia mzdy správnych a výchovných pracovníkov školy, navýšenie cien 

energií a zvýšených prevádzkových nákladov na ŠJ a ŠKD nepostačuje rozpočet 

stanovený podľa platných koeficientov v roku 2022.  

Vladimír Chovanec, poslanec sa spýtal, prečo sa čaká až na koniec roka a žiadosť sa 

neposiela skôr.  

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce  odpovedala, že sa nedajú náklady 

vyčísliť v priebehu roka, pretože sa nepočíta so zvýšenými nákladmi ako napr. 

zvyšovanie mzdy v priebehu roka a pod. Financie sa môžu použiť iba z príjmu za ŠKD 

a réžiu stravného. V septembri tohto roku sa zvyšoval poplatok za ŠKD aj stravné.  

Starosta obce sa spýtal, či je možné v budúcnosti znížiť náklady napr. zatvorením ŠKD 

prípadne aj školskej jedálene.  

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce  odpovedala, že rozmýšľajú aj nad 

touto alternatívou, že ŠKD presunú do budovy ZŠ, ale bez jedálne nie je možné fungovať. 

Ak by zatvorili ŠJ je potrebné zabezpečiť formu náhradného stravovania.  

Milan Fábik, poslanec sa spýtal na výšku poplatku za ŠKD. Pani riaditeľka ZŠ  

odpovedala, že za rannú ŠKD sa platí 8 € a poobedná je 12 €.  

Ing. Bohuslava Drozdová, poslankyňa sa spýtala, či by sa nedal navýšiť príjem napr. 

letnými tábormi v ŠKD.  

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce  odpovedala, že táto forma je zisková 

minimálne, nakoľko majú podobné skúsenosti s anglickým táborom, ktorý sa koná cez 

letné prázdniny.  

Starosta obce položil otázku Ing. Černotovej, či má obec peniaze na navýšenie 

finančných prostriedkov pre ŠKD a ŠJ Ladce. Ing. Černotová odpovedala, že obec čaká 

na podielové dane, ktoré by mali prísť v priebehu decembra 2022, z ktorých sa pokrýva 

chod obce.  
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Vladimír  Chovanec, poslanec  sa vyjadril, že nie je proti tomu vyplatiť peniaze škole, 

ale ak by potom mali chýbať obci na jej správny chod, nesúhlasil by s vyplatením.  

Starosta obce doplnil, že v budúcom roku je potrebné urobiť kroky k tomu, aby sa 

náklady znižovali, ak nebude dostatok financií. V prípade nedostatku financií bude ŠKD 

musieť znížiť kapacity detí a tým aj počet vychovávateliek.  

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce  dodala, že ŠKD je plne obsadené 

a v prípade znižovania vychovávateliek im bude musieť byť vyplatené odstupné, pretože 

majú zmluvy na TPP.  

Ing. Peter Bračík, poslanec,  navrhol zobrať žiadosť na vedomie a stretnúť sa po 

termíne vyplatenia podielových daní a prebrať danú žiadosť ešte raz.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 24/12.14 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie žiadosť Základnej školy Ladce 

o navýšenie finančných prostriedkov pre ŠKD a ŠJ Ladce.  

Hlasovanie:  

Za :8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2023 

Ing. Mgr. Monika Prekopová, hlavná kontrolórka obce Ladce predložila poslancom 

stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 podľa § 18f 

ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Stanovisko bolo vypracované na základe návrhu viacročného rozpočtu obce 

na roky 2023-2025 spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na 

základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení. 

Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom predstihu. 

Odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2023 schváliť 

a návrh rozpočtu obce Ladce na roky 2024-2025 zobrať na vedomie. 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 25/12.14 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky 

obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2023. 

 

Hlasovanie:  

Za :8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
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Návrh bol schválený. 

 

8. Schválenie rozpočtu na rok 2023 

Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom návrh rozpočtu obce Ladce 

na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024-2025. Návrh rozpočtu bol v zákonom stanovenej 

lehote zverejnený na úradných tabuliach obce a internetovej stránke obce Ladce.  

Poslancom bol zaslaný návrh rozpočtu e-mailom. Poslanci prerokovali rozpočet na 

obecnom zastupiteľstve dňa 24.11.2022  jednotlivo po položkách. Predložený rozpočet 

navrhli schváliť. 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 26/12.14 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

1. schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 v členení 

a) bežný rozpočet  

- bežné príjmy  2 229 052 € 

- bežné výdavky 2 229 052 € 

 

b) kapitálový rozpočet 

- kapitálové príjmy              0 €   

- kapitálové výdaje   151 984 € 

 -151 984 € 

c) finančné operácie 

- príjmové finančné operácie  208 928 € 

- výdavkové finančné operácie   56 944 € 

 + 151 984 € 

 

a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie  - príloha č.1 

uznesenia obecného zastupiteľstva 

2. berie na vedomie rozpočet na roky 2024 a 2025  
 

Hlasovanie:  

Za :8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

9. Schválenie VZN č.4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

 v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce  

Slávka Suranová, oboznámila poslancov ohľadom predloženého bodu rokovania.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR stanovilo na zabezpečenie výroby 

jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania určilo výšku príspevku zákonného 
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zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo v zmysle zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) s účinnosťou od 01.01.2023. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v 

dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského 

stravovania pripravuje, MŠVVaŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie 

uvádza 5 finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl a zriaďovatelia stanovia 

všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. 

S prihliadnutím na spotrebu potravín a ich aktuálnu cenu u našich dodávateľov 

navrhla vedúca školskej jedálne schváliť 2. finančné pásmo, pričom sa zvýši terajšia 

výška príspevku na nákup potravín nasledovne: 

Pri strave detí v MŠ (raňajky, obed, olovrant) o 0,36 € za odobraté jedlo 

Pri strave žiakov 1. stupňa ZŠ o 0,29 € za odobraté jedlo 

Pri strave žiakov 2. stupňa ZŠ o 0,40 € za odobraté jedlo 

Pri dospelých stravníkoch o 0,79 € za odobraté jedlo 

Režijný poplatok v školských jedálňach zostáva nezmenený. 

Taktiež príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube 

detí zostávajú nezmenené. 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovej stránke obce. Neboli podané 

žiadne pripomienky a návrhy.  

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Ing. Peter Bračík, poslanec sa spýtal, či v prípade ak by chýbali financie na prevádzku, 

je možné navýšenie aj počas roka. Pani Suranová odpovedala, že je možnosť navýšenia 

aj počas roka.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 27/12.14 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje VZN č.4/2022 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských 

jedálňach v obci Ladce.   

Hlasovanie:  

Za :8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

10. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.1, ktorým sa určuje výška finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka 

školského zariadenia 

Slávka Suranová, oboznámila poslancov ohľadom predloženého bodu rokovania.  

Na základe platnej právnej úpravy sú orgány územnej samosprávy povinné zabezpečiť 

financovanie originálnych školských kompetencií –  materských škôl a školských 

zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Do rozpočtov orgánov územnej samosprávy na 
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tento účel plynie výnos z dane z príjmov v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o 

rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Financovanie zabezpečuje obec z výnosu dane z príjmov, ktorý plynie do rozpočtu obce. 

Rozpočet na aktuálny rok jednotlivých školských zariadení sa určí podľa počtu žiakov 

k 15.09. predchádzajúceho kalendárneho roka, a to na základe stanoveného 

jednotkového koeficientu Ministerstvom financií SR na príslušný kalendárny rok 

vynásobeného pevným koeficientom pre konkrétne školské zariadenie podľa Nariadenia 

vlády č. 668/2004. 

Predpokladaný jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka na rok 2023 bol 

určený vo výške 104,76 €  

Návrh Dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovej stránke obce. Neboli 

podané žiadne pripomienky a návrhy.  

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 28/12.14 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č.1/2022, ktorým sa 

určuje výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 

alebo dieťa a žiaka školského zariadenia. 

 

Hlasovanie:  

Za :7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 1 (Milan Fábik) 

 

Návrh bol schválený. 

 

11. Schválenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení 

Slávka Suranová, oboznámila poslancov ohľadom predloženého bodu rokovania.  

Na základe platnej právnej úpravy sú orgány územnej samosprávy povinné zabezpečiť 

financovanie originálnych školských kompetencií – základných umeleckých škôl, 

jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. 

Do rozpočtov orgánov územnej samosprávy na tento účel plynie výnos z dane z príjmov 

v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Obec preto musí zabezpečiť financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl, 

materských škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce,  a to: 

- v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na základe VZN 

- v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví, fyzických a právnických osôb na základe Zmluvy  

o    poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. 

Obec Ladce je povinná na základe týchto legislatívnych zmien poskytnúť Súkromnej 

základnej umeleckej škole, Vážska ulica 399/2, Ladce finančné prostriedky na rok 2023 

pre 192 žiakov v skupinovej forme vyučovania v celkovej výške  96 547,00 €. 
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Financovanie zabezpečuje obec z výnosu dane z príjmov, ktorý plynie do rozpočtu obce. 

Rozpočet na aktuálny rok jednotlivých školských zariadení sa určí podľa počtu žiakov 

k 15.09. predchádzajúceho kalendárneho roka, a to na základe stanoveného 

jednotkového koeficientu Ministerstvom financií SR na príslušný kalendárny rok 

vynásobeného pevným koeficientom pre konkrétne školské zariadenie podľa Nariadenia 

vlády č. 668/2004. 

Jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka na rok 2023 bol predbežne 

určený vo výške 104,76 €  

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 29/12.14 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o poskytnutí finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. 

 

Hlasovanie:  

Za :8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

12. Schválenie VZN č.5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovej stránke obce. Neboli podané 

žiadne pripomienky a návrhy.  

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 30/12.14 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje VZN č.5/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Hlasovanie:  

Za :8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

13. Schválenie VZN č.6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Ladce 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovej stránke obce. Neboli podané 

žiadne pripomienky a návrhy.  
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 31/12.14 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje VZN č.6/2022  o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce. 

 

 

Hlasovanie:  

Za :8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

14. Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

a členov komisií 

Katarína Filiačová, predsedníčka finančnej komisie predložila poslancom návrh 

finančnej komisie na zvýšenie odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov 

komisií 

V Článku IV.- Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v bode č. 1  odmeny 

poslanca za každú účasť na zastupiteľstve z pôvodných 20,00 € na 25,00 € za jedno 

zasadnutie. 

V Článku VI.- Odmeňovanie predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva v bode 

č. 1 navrhujeme zmenu sumy odmeny predsedu za každú účasť na zasadnutí komisie 

z pôvodných 10,00 € na 15,00 € za jedno zasadnutie. 

V Článku VI.- Odmeňovanie predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva v bode 

č. 2 navrhujeme zmenu sumy odmeny člena komisie za každú účasť na zasadnutí 

komisie z pôvodných 10,00 € na 15,00 € za jedno zasadnutie. 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 32/12.14 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje zmeny v Zásadách  odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií v obci Ladce, platné od 

1.1.2023 nasledovne: 

V Článku IV.- Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v bode č. 1  odmeny 

poslanca za každú účasť na zastupiteľstve z pôvodných 20,00 € na 25,00 € za jedno 

zasadnutie. 

V Článku VI.- Odmeňovanie predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva v bode č. 

1  odmeny predsedu za každú účasť na zasadnutí komisie z pôvodných 10,00 € na 15,00 

€ za jedno zasadnutie. 

V Článku VI.- Odmeňovanie predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva v bode č. 

2  odmeny člena komisie za každú účasť na zasadnutí komisie z pôvodných 10,00 € na 

15,00 € za jedno zasadnutie. 
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Hlasovanie:  

Za :8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

15. Rámcový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

Starosta predložil poslancom plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023. 

Navrhol , aby zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutočnili  raz mesačne, druhý 

alebo tretí týždeň príslušného mesiaca a to v stredu o 17:00 hod. v obradnej miestnosti 

obecného úradu. Termín zasadnutí sa môže meniť podľa nevyhnutných potrieb. 

Návrh plánu  a práce zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 tvorí prílohu 

zápisnice. 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 33/12.14 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Ladce na rok 2023. 

 

Hlasovanie:  

Za :8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

16. Schválenie úpravy rozpočtu č.9 obce Ladce na rok 2022 

Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom na schválenie úpravu 

rozpočtu č. 5 na rok 2021. Poslanci úpravu rozpočtu prerokovali a navrhli schváliť. 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 34/12.14 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.9 obce Ladce na rok 

2022 nasledovne : 

Bežný príjem:  

Príjem z prenájmu pozemkov                   800 € 

Príjem za stravné MŠ        5 000 € 

príjem z ročného zúčtovania poistného plnenia                 150 € 

vodné, stočné             200 € 

poplatok za stavebný odpad                       200 € 

príspevky od sponzorov         1 000 € 

dotácia obciam – ZŠ PK       23 142 € 

dotácia obciam- ZŠ - učebnice      7 800 € 
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dotácia obciam – voľby          250 € 

dotácia obciam – ZŠ asistenti      5 890 € 

dotácia obciam – ZŠ asistenti      1 200 € 

dotácia obciam – ZŠ asistenti         330 € 

dotácia obciam – MŠ       7 200 € 

dotácia obciam – ubytovanie odídencov z Ukrajiny   1 300 € 

Bežný príjem obec             54 462 € 

Bežný príjem ZŠ             20 401 € 

Spolu bežný príjem           74 863 € 

 

Kapitálový príjem – Obec     2 006 € 

Príjmy celkom             76 869 € 

 

Bežný výdaj: 

Cestná doprava 

údržba komunikácií         - 2 954 € 

 

Všeobecný materiál  

všeobecné verené služby      250 € 

 

Dávky sociálnej pomoci 

príspevok na ubytovanie odídenca  

z Ukrajiny     1 300 € 

Bežné výdavky- obec        -1 404 € 

Bežné výdavky-ZŠ        76 267 €  

Spolu          74 863 € 

 

Kapitálový výdaj – obec          2 006 € 

Výdaj celkom               76 869 € 

 

 

Hlasovanie:  

Za :8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

17.Pripomienky a návrhy 

Starosta obce navrhol finančnej komisii, aby na svojom stretnutí pouvažovala nad 

zvýšením cien za požičiavanie dlhodobého hmotného majetku (traktor, multikára).  

Milan Fábik, poslanec sa spýtal na vianočné osvetlenie v časti Tunežice.  

Starosta  obce odpovedal, že osvetlenie sa bude dokupovať podľa finančných možností 

v budúcom roku.  
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Ing. František Meliš, poslanec sa spýtal, ako bude pokračovať dodržiavanie pravidiel 

v obytnej zóne.  

Starosta obce odpovedal, že dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemá obec 

v kompetencii a pokuty za nedodržiavanie môžu udeliť iba príslušníci policajného zboru.  

Ing. Bohuslava Drozdová, poslankyňa informovala poslancov, že sociálna komisia bola 

oslovená ZŠ Ladce pri projekte „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ 

a pripravené darčeky chce venovať adresne obyvateľom našej obce. Mgr. Lenka  

Kalusová odporučila obyvateľov nad 85 rokov, ktorým sa darčeky začali rozdávať. 

Odovzdá sa 36 krabíc.  

Katarína Filiačová, poslankyňa informovala poslancov, že na finančnú komisiu boli 

doručené dve žiadosti na dotáciu. Nakoľko výška požadovanej dotácie je nad 150 €, 

nemôže finančná komisia rozhodnúť a budú posunuté na rokovanie obecného 

zastupiteľstva. Išlo o žiadosť od Ligy proti reumatizmu Ilava a Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých Ladce.    

 

18. Ukončenie zasadnutia 
Na záver starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu ukončil rokovanie 
obecného zastupiteľstva  a poďakoval prítomným za účasť. 

 
V Ladcoch  14.12.2022  

Zapísala: Ing. Zuzana Malovcová Seidl  

Čas ukončenia zasadnutia o 19:15 hod.  

 

 

  

Dominik Koštialik 

    starosta obce                        

    

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:     

 

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

         Vladimír Chovanec                                         Katarína Filiačová 

  

 

 

 

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

ng. Zuzana Malovcová Seidl 

          zapisovateľka 
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