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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 24. novembra 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, MUDr. 

Roman Chovanec, Milan Fábik, Iveta Laskovičová 

 

Ďalej boli prítomní:  Dominik Koštialik, starosta obce 

 Ľubica Šedíková, zapisovateľka 

 Ing. Mgr. Monika Prekopová, hlavná kontrolórka obce 

 Ing. Alena Černotová, ekonómka obce 

 Ľubomíra Porubčanová, matrikárka 

 Ing.Zuzana Malovcová Seidl, referentka správa daní a poplatkov  

  

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. Návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2023 

6. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady  

7. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Ladce 

8. Schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Ladce na rok 2023 

9. Schválenie predaja časti obecného pozemku KNE 1901/503, k.ú. Ladce 

10. Schválenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov vo vlastníctve SR, v správe 

SPF  

11. Delegovanie členov do Rady školy MŠ a ZŠ Ladce 

12. Pripomienky a návrhy 

13. 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 
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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, Katarína Filiačová, Ing. František Meliš 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Milan Fábik, Ing. Peter Bračík 

 

Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 

 

Uznesenie č. 9/11.24  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 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, aby bol program vedený podľa pozvánky. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 10/11.24  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva uvedený na pozvánke.  

 

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. 

 

17:09 hod. – príchod poslanca MUDr. Romana Chovanca 
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4. Kontrola plnenia uznesení 

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

uzneseniach na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 20.10.2022, 10.11.2022 

a ich plnenie. 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 11/11.24 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

Obecného zastupiteľstva  obce Ladce  konaného dňa 20.10.2022, 10.11.2022. 

 

Hlasovanie:  

Za :9 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová, MUDR. Roman Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

5. Návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2022 

Ing. Alena Černotová, ekonómka obce informovala poslancov o Návrhu rozpočtu obce 

Ladce na rok 2023. Návrh rozpočtu bol poslancom zaslaný elektronicky, bude 

zverejnený zákonom stanovenej lehote na úradných tabuliach a webovej stránke obce 

Ladce na pripomienkovanie. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 12/11.24 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie Návrh rozpočtu obce Ladce na 

rok 2023. 

 

Hlasovanie:  

Za :9 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová, MUDR. Roman Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

6. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

Ing. Zuzana Malovcová Seidl, referenta správa daní a poplatkov  informovala poslancov 

o Návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. Návrh VZN bude zverejnený zákonom stanovenej lehote na 

úradných tabuliach a webovej stránke obce Ladce na pripomienkovanie. 

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Navrhované nové úpravy VZN: 
 
Čl.  3 
Daň z pozemkov 
2.V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona správca dane obec Ladce určuje ročnú sadzbu dane 

z pozemkov pre jednotlivé druhy nasledovne: 

a) orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady           0,45 % 

b) trvalé trávnaté porasty     0,45 % 

c) záhrady       0,70 % 

d) lesné pozemky      0,45 % 

e) rybníky s chovom rýb     0,45 % 

f) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem stavebných pozem.0,70 % 

g) stavebné pozemky      0,45 % 

3.V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona správca dane obec Ladce určuje ročnú sadzbu dane 

z pozemkov v časti obce na uliciach :  Ulica Janka Kráľa, Podhorská ulica a Bottova 

ulica pre jednotlivé druhy nasledovne: 

a) orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady    0,45 % 

b) trvalé trávnaté porasty       0,45 % 

c) záhrady         0,45 % 

d) lesné pozemky        0,45 % 

e) rybníky s chovom rýb       0,45 % 

f) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem stavebných pozem. 2,25 % 

g) stavebné pozemky        0,45 %   

Čl. 4 
Daň zo stavieb 
1. Správca dane obec Ladce určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu 

dane zo stavieb v obci Ladce za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu .............. 0,250 eur/m2      

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu .............. 0,250 eur/m2  

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu .............. 0,600 eur/m2      

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 

určené alebo užívané na tieto účely, postavené mimo bytových domov ............. 

0,600 eur/m2  

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

administratívu .............. 1,500 eur/m2   

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

.............. 1,500 eur/m2   

g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) .............. 0,600 eur/m2   

2.  Správca dane určuje v súlade  s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach 

ročnú sadzbu dane zo stavieb v časti obce na Ulici Janka Kráľa v eurách za každý aj 

začatý m2  zastavanej plochy nasledovne: 
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a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu ..............  0,250 eur/m2     

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,250 eur/m2   

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu .............. 0,600 eur/m2   

d) samostatne stojace garáže .............. 0,600 eur/m2     

e) stavby hromadných garáží .............. 0,600 eur/m2    

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou .............. 0,600 eur/m2    

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

administratívu .............. 2,500 eur/m2   

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

.............. 2,500 eur/m2   

i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) .............. 0,600 eur/m2    

2. V súlade s § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri   

     viacpodlažných  stavbách príplatok za podlažie vo výške  0,036 eur za každé ďalšie         

podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

4. Správca dane určuje koeficient ročnej sadzby dane zo stavieb pre jednotlivé druhy 

stavieb uvedené v § 10 ods. 1 zákona č.582/2004 Z. z. ( stavby uvedené v čl. 4) ak 

sú stavbami podľa § 12 ods. 8 zákona č.582/2004 Z. z. (neudržiavané stavby) vo 

výške 10. 

 
Čl. 5 
Daň z bytov 
1. V súlade s § 16 ods. 2 určuje správca dane obec Ladce ročnú sadzbu dane z bytov 

v obci Ladce 

a) 0,250 eura/m2 za byty   

b) 0,600 eura/m2 za nebytové priestory   

ČASŤ TRETIA 
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 
 
Čl. 11 
Sadzba poplatku 
1. Sadzba poplatku sa určuje za osobu a jeden kalendárny deň, alebo za jeden liter 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

Obec Ladce (ďalej len „správca poplatku“) stanovuje sadzbu poplatku nasledovne: 

a) pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Ladce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo 

ktorá má na území obce oprávnenie užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na 

podnikanie 0,0822  (30 €/rok)  eur/ osoba/ kalendárny deň  

b) pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa, zapojeného do množstvového 

zberu 

0,0331 eur/ 1 liter pri frekvencii odvozu 110 litrovej nádoby 1x týždenne  

0,0331 eur/ 1 liter pri frekvencii odvozu 110 litrovej nádoby 1x za 2 týždne  

0,0290 eur/1 liter pri frekvencii odvozu 1 100 litrovej nádoby 1x týždenne   
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0,0290 eur/ 1 liter pri frekvencii odvozu 1 100 litrovej nádoby 1 x 2 týždne  

0,0601 eur/ 1 liter pri frekvencii odvozu 240 litrovej nádoby 1x týždenne    sadza 

poplatku za drobný stavebný odpad (DSO) bez obsahu škodlivín je: 

0,03 €/kg - DSO triedený (betón, tehly, škridly, keramická dlažba a obklady, a pod.) 

bez prímesí a bez obsahu škodlivín  

0,06 €/kg - DSO netriedený bez obsahu škodlivín (napr. sadrokartón, podlahové a 

asfaltové krytiny, okná, sklená vata, PVC rozvody, obaly znečistené stavebnými 

hmotami, sanita, atď.)“   

 
Čl. 13 
Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku 

1. Správca poplatku poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník správcovi 

poplatku preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území 

obce Ladce  

 

Vplyv na rozpočet obce  

- nariadenie navyšuje rozpočet obce 

- predpokladaný nárast príjmu z pozemkov pri zvýšení sadzieb navýši príjem obce 

od FO a PO o 26 524,66 €  

- predpokladaný nárast príjmu zo stavieb a bytov pri zvýšení sadzieb navýši príjem 

obce od FO a PO o 3 468,84 €  

 

Z dôvodu k výraznému rastu vstupných nákladov so zreteľom na očakávanú mieru 

inflácie  12% je potrebné zvýšiť poplatok za komunálny odpad z 27 eur na 30 eur na 

osobu. Potrebné je aj zvýšenie koeficientu pre množstvový zber pre právnickú a fyzickú 

osobu – podnikateľa.  

 

Pri zmene v čl. 13 pri ak obec zníži poplatok o 50 % za obdobie za ktoré poplatník 

správcovi poplatku preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na 

území obce Ladce sa predpokladá, že sa príjem obce navýši o cca 1400 €.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 13/11.24 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie:  

Za :9 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová, MUDR. Roman Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 
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7. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Ladce 

Ing. Zuzana Malovcová Seidl, referentka správa daní a poplatkov  informovala poslancov 

o Návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Ladce. Návrh VZN bude zverejnený zákonom stanovenej lehote na 

úradných tabuliach a webovej stránke obce Ladce na pripomienkovanie. 

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 

Navrhované nové úpravy VZN: 

Článok 10 
Papier, sklo, plasty, kovy (odpady z obalov a neobalových výrobkov) - spôsob 
a podmienky triedeného zberu 
 
2. Nádoby sú farebne odlíšené: 

- zelená - pre zložku sklo, 

- žltá - pre zložku plast, kovy, tetrapaky dopĺňa sa 

- modrá – pre zložku papier, 

 

Plasty 

V novom VZN bude zrušený bod 4 

4. Občania môžu doniesť vytriedené plasty aj na zberný dvor počas prevádzkových 

hodín, ktoré sú zverejnené na webovej stránke obce  

 

Kovy 

1. V rámci triedeného zberu sa zberajú prostredníctvom žltých 1100 l zberných nádob 

spoločne určenej pre plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky 

(tetrapaky) so zložkami umiestnených: 

 

Papier 

2. V individuálnej bytovej výstavbe zber od rodinných domov vrecovým systémom podľa 

zberového kalendára.  

 

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky   
2. V rámci triedeného zberu sa zberajú prostredníctvom žltých 1100 l zberných nádob 

plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) so zložkami 

umiestnených: 

- na sídliskovej časti pri bytových domoch, 

- v časti Horné Ladce pri bytovom dome, 

- pri ZŠ. 

Od rodinných domov v Ladcoch (vrátane časti Horné Ladce) a v Tunežiciach sa 

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky zbierajú do vriec spoločne 

s plastami a kovovými obalmi podľa zberového kalendára. Zber vriec zabezpečuje 

zberová spoločnosť, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu. 
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 14/11.24 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie VZN o  nakladaní 

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

 

Hlasovanie:  

Za :9 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová, MUDR. Roman Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

8. Schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Ladce na rok 2022 

Ing. Zuzana Malovcová Seidl, referentka správa daní a poplatkov  predložila poslancom 

na schválenie predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Ladce na rok 2023. Vzhľadom k zapájaniu sa obce do výziev na uskutočňovanie 

projektov financovaných cez eurofondy, je potrebné mať vypracovaný aktuálny 

dokument. Vo vypracovanom dokumente sú pre obec stále rovnaké priority, a preto nie 

je potrebné vypracovanie nového dokumentu, ale iba jeho predĺženie a to aj z dôvodu 

tvorby spoločného PHSR Dubnicko – Ilavsko.  

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 15/11.24 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  predĺženie platnosti Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladce na rok 2023. 
 

Hlasovanie:  

Za :9 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová, MUDR. Roman Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

9. Schválenie predaja časti obecného pozemku KNE 1901/503, k.ú. Ladce 

Zámer predaja časti obecného pozemku KNE 1901/503, k.ú. Ladce bol schválený 

uznesením č.115/2022, dňa 20.10.2022. V zákonom stanovenej dobe bol zverejnený, 

neboli podané žiadne pripomienky a návrhy. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 16/11.24 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje predaj nehnuteľnosti- pozemku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci v znení neskorších zmien a doplnkov medzi zmluvnými stranami: 
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Predávajúci :   Obec Ladce 

                          so sídlom: Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce 

                          zastúpená : Ing. Jaroslav Koyš – starosta obce 

                          IČO: 00317 438 

 

Kupujúci :        Tatiana Adamičková 

                          Záhradná ulica 152/21, 018 63 Ladce 

 

  Predmet predaja:  

• časť pozemku zameraného ako diel č.2 o výmere 427 m2, ktorý sa geometrickým 

plánom č.52736326-049/2022, overeným Okresným úradom v Ilave, odbor katastrálny, 

pod číslom G1-414/2022, dňa 26.7.2022, odčleňuje od pozemku KNE 1901/503, druh 

pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 10 093 m2, katastrálne územie Ladce  

a pričleňuje k pozemku KNC 1084/2, druh pozemku záhrada o výmere 1 703 m2, 

katastrálne územie Ladce. 

 
Kúpna cena: 1 940 € 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Predmetný pozemok sa nachádza v rámci oploteného pozemku KNC 1084/2 vo 

vlastníctve kupujúcej a je súčasťou záhrady, o ktorú sa dlhodobo stará.  

Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku 

je predpoklad, že by sa v obci nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom. 

 

Hlasovanie:  

Za :9 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová, MUDR. Roman Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

10. Schválenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov vo vlastníctve SR, 

v správe SPF 

Ľubomíra Porubčanová, matrikárka, oboznámila  poslancov ohľadom predloženého 

bodu rokovania. 

Za účelom výstavby chodníka v časti Horné Ladce – Dlžiny, obec musí majetkovo-právne 

vysporiadať pozemky.  

Pozemky vo vlastníctve SR (správca SPF), získa obec pozemky bezodplatným prevodom  

z dôvodu vybudovania stavby vo verejnom záujme a v prípade vlastníctva neznámych 

vlastníkov (správca SPF) získa obec pozemky do svojho vlastníctva odplatným prevodom.   

Pri odplatnom prevode pozemkov obec musí dať vypracovať nový znalecký posudok. 
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 17/11.24 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje  majetkovo-právne usporiadanie 

pozemkov – bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec 

so správcom pozemkov Slovenským pozemkovým fondom, 817 15 Bratislava, Búdková 

36, ktoré sú  vo vlastníctve SR,  z dôvodu vybudovania stavby vo verejnom záujme 

- „Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa – chodník – Vetva A“, na pozemkoch parcelné 

čísla: KN C 982/29 (KN E 1221/501) nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ladce.    

 

Hlasovanie:  

Za :9 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová, MUDR. Roman Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 18/11.24 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje  majetkovo-právne usporiadanie 

pozemkov – odplatný prevod so správcom pozemkov Slovenským pozemkovým fondom, 

817 15 Bratislava, Búdková 36, ktoré sú vo vlastníctve neznámych vlastníkov, v 

správe Slovenského pozemkového fondu, v súlade s § 16, ods. 1, písm. b) a c), z dôvodu 

vybudovania stavby vo verejnom záujme - „Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa – 

chodník – Vetva A“, na pozemkoch parcelné čísla: KN C 982/15 (KN E 1196/501), KN 

C 982/18 (KN E 1198/2), KN C 982/19 (KN E 1199/501), KN C 982/23 (KN E 1203/1), 

KN C 982/27 (KN E 1204/3), KN C 982/30 (KN E 1222/501), KN C 982/32 (KN E 

1225/501), KN C 982/43 (KN E 1238/501), KN C 982/46 (KN E 1241/1), KN C 982/55 

(KN E 1247/501), nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ladce. 

Hlasovanie:  

Za :9 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová, MUDR. Roman Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie:  

Za :9 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová, MUDR. Roman Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 
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11. Delegovanie členov do rady školy  MŠ a ZŠ Ladce 

Zriaďovateľ obec Ladce deleguje do Rady školy pri MŠ a ZŠ Ladce štyroch členov za 

obec. Pre nové volebné obdobie 2022-2026 je potrebné schváliť nových členov.  

Starosta obce navrhol do Rady školy ZŠ Ladce a MŠ Ladce poslancov: Ing. Petra Bračíka, 

Vladimíra Chovanca, MUDr. Romana Chovanca, Ing. Bohuslavu Drozdovú. 

Vladimír Chovanec, poslanec sa vzdal členstva v prospech poslankyne Kataríne 

Filiačovej.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 19/11.24 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce deleguje do Rady školy pri ZŠ Ladce a  do Rady 

školy pri MŠ Ladce za obec Ladce ako zriaďovateľa školy členov:  Ing. Petra Bračíka, 

Katarínu Filiačovú, MUDr. Romana Chovanca, Ing. Bohuslavu Drozdovú 

 

Hlasovanie:  

Za :9 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Ing. Bohuslava Drozdová, Katarína Filiačová, Ing. 

František Meliš, František Meliš, Milan Fábik, Iveta Laskovičová, MUDR. Roman Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

 

12.Pripomienky a návrhy 

Starosta obce, informoval poslancov o akcií sv. Mikuláš v Ladcoch, ktorú organizuje 

obec v spolupráci s dobrovoľníkmi a Farským úradom Ladce. Obec prispeje finančnou 

čiastkou 300 € na zakúpenie Mikulášskych balíčkov pre deti. Vianočný stromček  do 

Ladiec venovala rod. Bystrická a do Tunežíc rodina Michala Fuska. Ďalej informoval 

poslancov, že začali výkopové práce na osadenie pamätníka padlých pri Obecnom úrade 

a následne práce budú pokračovať a to betónovanie základov a  osadenie 

zreštaurovaného pamätníka. 

Ing. Fratišek Meliš, poslanec, navrhol umiestniť osvetlenie pri garážach v časti od 

bývalého drevoskladu, zároveň informoval o kontrole požiarnej techniky z OR HaZZ 

Trenčín.  

Milan Fábik, poslanec, sa spýtal, či je v pláne posunúť pouličné osvetlenie pri 

prekládke elektrického stĺpa na Tajovského ulici v Tunežiciach, žiada dobudovanie 

prechodu pre chodcov z Tajovského ulice na Hviezdoslavovu ulicu k autobusovej 

zastávke v Tunežiciach  

Ing. Bohumila Drozdová, poslankyňa, sa informovala ohľadom kanalizácie na ul. Pod 

rotbánom v Horných Ladcoch a o prácach na položení optického kábla. 

Ing. Peter Bračík, poslanec, navrhuje vybudovanie chodníka od pizzerie u Leva po 

park. 

 

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

 
V Ladcoch  24.11. 2022  



 Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce 
Č.J. POD-239/2022-3786/2022 zo dňa  24. novembra 2022 

 

 
 

12 
 

Zapísala: Ľubica Šedíková  

Čas ukončenia zasadnutia o 19:15 hod.  

 

 

  

Dominik Koštialik 

    starosta obce                        

    

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:     

 

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

         Milan Fábik                                                     Ing. Peter Bračík 

  

 

 

 

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

         Ľubica Šedíková 

          zapisovateľka 

 

 

 

 

 

 

 

  


