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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 9. februára  2017 v obradnej miestnosti Obecného úradu 

v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza, Gabriela 
Melicherová, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika Števanková, Ing. 
Ján Abrahámovský, Mgr. Beáta Kolenová 

 
Ospravedlnení poslanci  : Vladimír Chovanec  
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce 
 Ľubica Šedíková, zapisovateľka 

Mgr. Ľubomír Kubička, zástupca spoločnosti VO SK a.s., 
Bratislava 

  
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. Zmluva o zabezpečení prevádzky, údržby a modernizácie sústavy verejného 
osvetlenia v obci Ladce 

5. Pripomienky a návrhy 

6. 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 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. Moniku Števankovú, Gabrielu Melicherovú, Ing. Jána Abrahámovského  

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Dominika Koštialika, Ing. Petra Bračíka  
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
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Uznesenie č. 8/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Moniku Števankovú, Gabrielu Melicherovú, Ing. Jána Abrahámovského  

Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Ing. Ján 
Abrahámovský,, Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)  
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, aby bol program vedený podľa pozvánky. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 9/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva uvedený na pozvánke . 
 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
4. Zmluva o zabezpečení prevádzky, údržby a modernizácie sústavy verejného 

osvetlenia v obci Ladce 
Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnil ako hosť Mgr. 
Ľubomír Kudlička zo spoločnosti VO SK, a.s. Bratislava, ktorá sa zaoberá verejným 
obstarávaním. Informoval poslancov o návrhu obstarania koncesnej zmluvy 
o zabezpečení prevádzky, údržby a modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci 
Ladce. Poukázal na možnosti, ktoré by mali byť ošetrené v koncesnej zmluve a to 
zabezpečenie zábezpeky, prípadná požiadavka rozšírenia projektu, zodpovednosť pri 
mimoriadnych situáciách, kedy dôjde k poškodeniu verejného osvetlenia a ukončenie 
zmluvy. Poslanci v diskusií odporučili dať uvedenej spoločnosti vypracovať novú 
ponuku na verejné obstaranie modernizácie verejného osvetlenia v obci Ladce 
a osloviť s podmienkami vypovedania zmluvy spoločnosť AE group, s.r.o. Piešťany, 
s ktorou má obec uzavretú zmluvu súvisiacu s prípravou a zabezpečením 
modernizácie verejného osvetlenia . 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 10/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu Mg. Ľubomíra 
Kudličku zo spoločnosti VO SK, a.s., Bratislava  o návrhu obstarania koncesnej zmluvy 
o zabezpečení prevádzky , údržby a modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci 
Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Ing. Ján 
Abrahámovský,,Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
5.Pripomienky a návrhy 
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Neboli podané žiadne pripomienky a návrhy. 
 
 
 
6. 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 9. februára 2017  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 18:10 hod.   

   
 
 
 
  Ing. Jaroslav Koyš 
     starosta obce 
 
  
 
Overovatelia zápisnice:     
 
 
.....................................                  .....................................  
   Dominik Koštialik                          Ing. Peter Bračík            
 

 

 
 


