Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 16. marca 2017

Zápisnica
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa
uskutočnilo dňa 16. marca 2017 v obradnej miestnosti Obecného úradu
v Ladcoch.
Prítomní poslanci:

Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza, Vladimír
Chovanec, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika Števanková

Ospravedlnení poslanci : Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján Abrahámovský, Gabriela
Melicherová
Ďalej boli prítomní: Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce
Ľubica Šedíková, zapisovateľka
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce
Táňa Kukuliašová, riaditeľka MŠ Ladce
Občania bývajúci na ulici Ľ.Štúra (IBV Za kaštieľom)
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. Správa HK obce Ladce o vykonaných kontrolách alebo prebiehajúcich
kontrolách
5. Vybudovanie kanalizácie v lokalite ulica Ľ. Štúra (IBV za kaštieľom)
6. Vybudovanie cesty a chodníkov v lokalite ulica Ľ. Štúra (IBV za kaštieľom)
7. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za IV. štvrťrok 2016
8. Schválenie úpravy rozpočtu č.1 obce Ladce na rok 2017
9. Schválenie VZN č.1 o umiestňovaní volebných plagátov
10. Schválenie VZN č.2 o pohybe psov na území obce Ladce
11. Schválenie VZN č.3, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia
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
b) podľa podpísanej prezenčnej listiny je prítomných 6 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:
Dominika Koštialika, Františka Meliša, Ing. Moniku Števankovú
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Vladimír Chovanec, Bohumil Turza
1

Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 16. marca 2017

Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková
Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:
Dominik Koštialik, František Meliš, Ing. Monika Števanková
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, František
Števanková, )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Meliš, Bohumil Turza,

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika

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 doplniť
Bod č.5 - Správa HK obce Ladce o vykonaných kontrolách za rok 2016
Bod č.13 - Schválenie mandátnej zmluvy na zabezpečenie poradenstva a realizáciu
verejného osvetlenia
Poradie ostatných bodov programu sa posúva.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania
obecného zastupiteľstva s doplnením
bodu č.5 – Správa HK obce Ladce o vykonaných kontrolách za rok 2016
bodu č.13 – Schválenie mandátnej zmluvy na zabezpečenie poradenstva a realizáciu
verejného osvetlenia
Poradie ostatných bodov programu sa posúva
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, František
Števanková, )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Meliš, Bohumil Turza,

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika

Návrh bol schválený

4. Správa HK o vykonaných kontrolách alebo prebiehajúcich kontrolách
Ing. Mgr. Monika Prekopová, HK obce Ladce informovala poslancov o kontrolnej
činnosti za obdobie 01/2017 až 02/2017.
Kontrola bola zameraná na vedenie pokladne určenej na príjem hotovostných platieb
nájomníkov obecnej bytovky a výdaj úhrad za drobné opravy z FPÚaO bytového
domu. V súčasnosti prebiehajú paralelne 2 kontroly a to kontrola plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva a kontrola evidencie a zverejňovania zmlúv, objednávok
a faktúr.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu HK obce Ladce
o vykonaných a prebiehajúcich kontrolách
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, František
Števanková, )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Meliš, Bohumil Turza,
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Návrh bol schválený

5. Správa HK obce Ladce o vykonaných kontrolách za rok 2016
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení so správou o kontrolnej činnosti
HK obce Ladce za rok 2016.
Celkom v roku 2016 HK obce Ladce boli vykonané nasledovné 3 rozsiahle kontroly,
ku ktorým boli uložené opatrenia
kontrola vedenia pokladne a dohôd o hmotnej zodpovednosti
kontrola použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce
kontrola vybavovania sťažností, podnetov a petícií
Výsledky kontroly boli následne prejednané so starostom obce a pracovníčkami
zodpovednými za predmet kontroly. V prípade zistených nedostatkov bola uložená
povinnosť zabezpečenia prijatia opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov
a príčin.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
o vykonaných kontrolách za rok 2016
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, František
Števanková, )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

na vedomie správu HK obce Ladce

Meliš, Bohumil Turza,

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika

Návrh bol schválený

6.Vybudovanie kanalizácie v lokalite ulica Ľ.Štúra (IBV za kaštieľom)
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili vlastníci rodinných domov bývajúci
na ulici Ľudovíta Štúra (lokalita IBV Za kaštieľom) s požiadavkou vybudovania
kanalizácie na uvedenej ulici.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č.15/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie požiadavku na vybudovanie
kanalizácie na ulici Ľudovíta Štúra , IBV Za kaštieľom v Ladcoch.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, František
Števanková, )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Meliš, Bohumil Turza,

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika

Návrh bol schválený

7. Vybudovanie cesty a chodníkov v lokalite ulica Ľ.Štúra (IBV za kaštieľom)
Mgr. Miroslav Sňahničan, občan bývajúci na ulici Ľ.Štúra (lokalita IBV za
kaštieľom) objasnil aktuálnu situáciu, ako vyzerá cesta na uvedenej ulici a predložil
fotodokumentáciu. Cesty sú katastrofálne, po daždi je blato a keď je dobré počasie je
prach. Nosí sa to do garáží a domov, škodí to na majetku a na zdraví, ak sa má ďalej
pokračovať s výstavbou rodinných domov, cestu treba riešiť betónovými panelmi, bol
by som rád, keby sa kanalizácia a cesta riešili na ďalších rokovaniach obecného
zastupiteľstva.
K diskusií sa pridali občania
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p. Baráthová – keď nebude cesta aspoň nech je nový chodník, pre prejazd s malými
deťmi
p. Fišer – zablatené deti idú do školy
p. Belobrad – je poškodená zámková dlažba u p. Ačkovej, prešli 4 roky a nič nie je
hotové, nikde v Ladcoch nie je taká ulica ako u nás
p. Tesarik – cesta je znečistená za každého počasia, treba naviesť makadam
Starosta obce informoval o vyhlásení výberového konania na chodník pri IBV za
kaštieľom, po výberovom konaní sa začne s výstavbou chodníka po pravej strane
cesty.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie požiadavku na vybudovanie
cesty a chodníka na ulici Ľudovíta Štúra v lokalite IBV Za kaštieľom v Ladcoch.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, František
Števanková, )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Meliš, Bohumil Turza,

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika

Návrh bol schválený

8. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za IV. štvrťrok 2016
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom prehľad o čerpaní
rozpočtu za IV. štvrťrok 2016. Poslanci prerokovali čerpanie rozpočtu jednotlivo po
položkách.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu
obce Ladce za IV. štvrťrok 2016
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, František
Števanková, )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Meliš, Bohumil Turza,

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika

Návrh bol schválený

9. Schválenie úpravy rozpočtu č.1 obce Ladce na rok 2017
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom úpravu rozpočtu č.1 na
rok 2017. Poslanci úpravu rozpočtu prerokovali a navrhli schváliť.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 obce Ladce na
rok 2017 nasledovne:
navýšenie bežného príjmu o sumu 84 790 EUR
navýšenie bežného výdaja o sumu 84 790 EUR
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, František
Števanková, )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Meliš, Bohumil Turza,
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Návrh bol schválený

10. Schválenie VZN č.1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov
Ľubica Šedíková, referentka obecného úradu informovala poslancov ohľadom
predloženého materiálu k tomuto bodu.
Dňa 15.12.2016 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín č.k.
Pd 289/16/3309-7 zo dňa 13.12.2016 proti článku 3 odsek 4 Všeobecne
záväzného nariadenia obce Ladce číslo 10/2015 o umiestňovaní volebných
plagátov, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Ladcoch uznesením zo dňa
10.12.2015, účinného od 29.12.2015, pretože článok 3 odseku 4 VZN je v rozpore
s ustanovením § 6 odsek 1 Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zároveň je
tiež v rozpore s ustanovením § 16 Zákona č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani
o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov.
V článku 3 odsek 4 VZN obec zakázala umiestňovanie volebných plagátov na iných
miestach ako sú vyhradené v článku 2 VZN. V článku 2 VZN sú obcou správne
vymedzené iba priestory, ktoré sú v jej vlastníctve alebo v správe. Zákazy
formulované v článku 3 odseku 4 VZN sa z jeho gramatického výkladu vzťahujú
aj na priestory, ktoré sú v súkromnom vlastníctve iných fyzických, resp.
právnických osôb.
Uvedené VZN bolo prepracované a nový Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a webovej stránke obce, neboli podané žiadne pripomienky a návrhy.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) berie na vedomie protest Okresnej prokuratúry Trenčín pod č.Pd 289/16/3309-7
zo dňa 13.12.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.10/2015
o umiestňovaní volebných plagátov
b) vyhovuje protestu Okresnej prokuratúry Trenčín pod č.Pd 289/16/3309-7 zo dňa
13.12.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.10/2015 o umiestňovaní
volebných plagátov
c) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o umiestňovaní volebných
plagátov
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, František
Števanková, )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Meliš, Bohumil Turza,

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika

Návrh bol schválený

11. Schválenie VZN č.2/2017 o pohybe psov na území obce Ladce
Ľubica Šedíková, referentka obecného úradu informovala poslancov ohľadom
predloženého materiálu k tomuto bodu.
Dňa 15.12.2016 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín č.k.
Pd 28/16/3309-7 zo dňa 13.12.2016 proti článku 5 odsek 1, 2, 3 a 4 Všeobecne
záväzného nariadenia obce Ladce číslo 3/2015 o držaní psov na území obce
Ladce, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Ladcoch uznesením číslo 49/2015
zo dňa 16.04.2015, účinného od 06.05.2015, pretože článok 5 v odsekoch 1, 2, 3 a 4
VZN je v rozpore s ustanovením § 6 odsek 1 Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a zároveň tento článok je v odsekoch 1 a 3 je tiež v rozpore s ustanovením §
5 odsek 1 písmeno a) Zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú niektoré
5
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podmienky držania psov, kedy tento článok v odseku 2 je takisto v rozpore
s ustanovením § 5 odsek 1 písmeno b) Zákona o psoch a napokon tento článok
v odseku 4 je tiež v rozpore s ustanovením § 4 odsek 5 Zákona o psoch.
V článku 5 odsek 1, 2, 3, a 4 VZN, nemôže obec dať všeobecný zákaz voľného
pohybu psov na celom území obce, nakoľko obec nemá vo vlastníctve alebo v správe
všetky pozemky na celom území obce. Taktiež nemôže obec zakázať vstup so
psami na miesta, ktoré nie sú vo vlastníctve obce. Vo VZN musia byť presne
vyšpecifikované objekty a stavby, ktoré obec vlastní. V novom návrhu VZN sa
osobitne zakazuje vstup psov len na miesta ktoré sú v majetku, alebo v správe obce.
Voľný pohyb psa je tiež zakázaný v zastavanom území obce Ladce len na
pozemkoch vo vlastníctve obce.
Uvedené VZN bolo prepracované a nový Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a webovej stránke obce, neboli podané žiadne pripomienky a návrhy.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) berie na vedomie protest Okresnej prokuratúry Trenčín pod č.Pd 284/16/3309-7
zo dňa 13.12.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2015 o držaní psov
na území obce Ladce
b) vyhovuje protestu Okresnej prokuratúry Trenčín pod č.Pd 284/16/3309-7 zo dňa
13.12.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2015 o držaní psov na
území obce Ladce
c) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017 o pohybe psov na území obce
Ladce
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, František
Števanková, )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Meliš, Bohumil Turza,

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika

Návrh bol schválený

12. Schválenie VZN č.3/2017, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia
Starosta obce informoval poslancov ohľadom predloženého materiálu k tomuto bodu.
Výška jednotkového koeficientu pre výpočet príspevkov na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení financovaných z rozpočtov obcí v roku 2017 sa zvýšil zo sumy
71,10 € na 78, 87 €. Na základe toho bola prepočítaná minimálna výška finančného
príspevku na žiaka v MŠ, ŠKD, ŠJ a ZUŠ, ktorú je obec na základe VZN povinná
školským zariadeniam podľa počtu žiakov zaslať. Výška finančného príspevku
na CVČ mimo územnej pôsobnosti obce bola schválená vo výške hodnoty
vzdelávacieho poukazu, tá sa v roku 2017 zvýšila zo sumy 31,00 € na 32,00 €.
Nový Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce, neboli
podané žiadne pripomienky a návrhy.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) prerokovalo Návrh VZN č.3/2017, ktorým sa určuje výška finančných
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského
zariadenia
b) schvaľuje VZN č.3/2017, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na
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prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, František
Števanková, )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Meliš, Bohumil Turza,

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika

Návrh bol schválený

13. Schválenie mandátnej zmluvy na zabezpečenie poradenstva a realizáciu
verejného osvetlenia
Starosta obce predložil poslancom Návrh mandátnej zmluvy na zabezpečenie
poradenstva a realizáciu verejného osvetlenia medzi obcou Ladce a spoločnosťou VO
SK, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava. Predmetom tejto zmluvy je poskytnúť obci
odborné poradenstvo a konzultačné služby a vykonať činnosti v oblasti verejného
obstarávania pre zákazku s názvom „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia „
v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z o verejnom obstaraní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Poslancom zmluva bola odoslaná elektronicky.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) prerokovalo Mandátnu zmluvu na zabezpečenie poradenstva a realizáciu
verejného obstarávania pre zákazku s názvom „ Rekonštrukcia verejného
osvetlenia „osvetlenia
b) schvaľuje Mandátnu zmluvu na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného
obstarávania pre zákazku s názvom „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia
„osvetlenia medzi Obcou Ladce a spoločnosťou VO SK, a.s. Záhradnícka 151,
Bratislava
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, František
Števanková, )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Meliš, Bohumil Turza,

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika

Návrh bol schválený

14.Pripomienky a návrhy
Dominik Koštialik, poslanec, odporučil vybudovať spevnené plochy pod nádobami
na separovaný zber. Po vybudovaní spevnenej plochy pri základnej škole, posunúť
smetné nádoby pozdĺžne s ulicou Jána Kollára, tak aby bola prehľadná situácia
v križovatke.
Ing. Monika Števanková, poslankyňa, navrhla presunúť smetné nádoby pri bytovke
č.152 (Homosilo) a ostrihať tuju pri križovatke okolo tabule „Víta Vás obec Ladce“,
spýtala sa na rekonštrukciu detského ihriska v Tunežiciach a žiada osadiť ďalšie koše
na psie exkrementy.
Bohumil Turza, poslanec, žiada reklamáciu na cestu v Horných Ladcoch okolo p.
Vavríka a p. Gombárovej , voda im steká do dvora.
František Meliš, poslanec, navrhol podať žiadosť na OSBD Pov.Bystrica na
odkúpenie Požiarnej zbrojnice.
Riaditeľka MŠ Ladce sa spýtala na opravu chodníka okolo MŠ Ladce.
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15. 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 18. marca 2017
Zapísala: Ľubica Šedíková
Čas ukončenia zasadnutia o 18:50 hod.
Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
.....................................
Vladimír Chovanec

.....................................
Bohumil Turza
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