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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 10. marca  2016 v obradnej miestnosti Obecného úradu 

v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Dominik Koštialik, Gabriela Melicherová, Ing. Monika 
Števanková,  František Meliš, Bohumil Turza, Mgr. Beáta 
Kolenová,Vladimír Chovanec 

   
Ospravedlnení poslanci: Ing. Peter Bračík, Ing. Ján Abrahámovský 
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce 
 Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Alena Suchárová, referentka obecného úradu 

 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce 
 Ing. Ivana Mrvová  

Štefan Kútny  
 
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 Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných alebo prebiehajúcich 

kontrolách 
5. Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016-2020 
6. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Ladce 
7. Schválenie prílohy č.1 k VZN č.4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa MŠ, na žiaka školského zariadenia a na žiaka súkromnej ZUŠ 
v územnej pôsobnosti obce Ladce a na dieťa, žiaka navštevujúce CVČ mimo 
územnej pôsobnosti obce Ladce 

8. Odpredaj alebo prenájom časti pozemku KN-C 771, k.ú. Ladce 
9. Schválenie bezplatného prenájmu priestorov Kultúrneho domu Ladce  
10. Pripomienky a návrhy 
11. Ukončenie zasadnutia          
          
          

PRIEBEH ROKOVANIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jaroslav Koyš  
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 7 poslancov obecného 

zastupiteľstva, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 
uznášania schopné  
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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: 
Mgr. Beátu Kolenovú, Dominika Koštialika, Ing. Moniku Števankovú   
 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová 
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 17/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beátu Kolenovú, Dominika Koštialika, Ing. Moniku Števankovú   
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec) 
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  vypustiť  bod č.7 - Schválenie prílohy č.1 k VZN č.4/2015 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, na žiaka školského 
zariadenia a na žiaka súkromnej ZUŠ v územnej pôsobnosti obce Ladce a na dieťa, 
žiaka navštevujúce CVČ mimo územnej pôsobnosti obce Ladce. Uvedené VZN treba 
prerobiť a bude sa schvaľovať na budúcom OZ. 
Ďalej starosta obce navrhol doplniť bod č.4 - Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy. 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva.  
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 18/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s vypustením bodu č.7 - Schválenie prílohy č.1 k VZN 
č.4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, na žiaka 
školského zariadenia a na žiaka súkromnej ZUŠ v územnej pôsobnosti obce Ladce a na 
dieťa, žiaka navštevujúce CVČ mimo územnej pôsobnosti obce Ladce a doplnenie bodu 
č.4  -  Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy. Poradie ostatných bodov programu sa 
posúva. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 

Schválený program :  
Návrh programu :  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy 
5. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných alebo prebiehajúcich  
       kontrolách 
6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016-2020 
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7. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Ladce 
8. Odpredaj alebo prenájom časti pozemku KN-C 771, k.ú. Ladce 
9. Schválenie bezplatného prenájmu priestorov Kultúrneho domu Ladce  
10. Pripomienky a návrhy 
11. Ukončenie zasadnutia  
         
4. Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy 
Starosta obce prečítal poslancom  žiadosť odstúpenia od kúpno-predajnej zmluvy 
a vrátenie pozemku obci Ladce pána Štefana Kútneho, bytom Kukučínova 336/336, 
Ladce. 
Štefan Kútny sa vyjadril, že chce vrátiť pozemok KN-C 550, k.ú. Ladce z dôvodu, že 
mu bolo zatajené uloženie inžinierskych sietí (voda, plyn) na danom pozemku , čím 
sa pozemok stáva neadekvátny k tomu k čomu mal slúžiť. Navrhol riešenie a to 
výmena pozemku KNC 550, k.ú. Ladce za pozemok KN-C 544/1, k.ú. Ladce 
a vyplatenie sumy za práce prevedené pri vybudovaní spojovacej cesty medzi hlavnou 
cestou a ulicou Ľ. Štúra. Ako doklad k vykonaným prácam predložil 

fotodokumentáciu. 
Poslanci diskutovali o možnostiach finančného vysporiadania za vykonané práce. 
K vyjadreniu sa k zámene pozemkov, trvajú na predložení vlastníckych práv 
k ponúkanému pozemku KN-C 550, k.ú. Ladce. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 19/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a) berie na vedomie informáciu Štefana Kútneho, bytom Kukučínova 336/336, 

Ladce k svojej žiadosti zo dňa 10.02. 2016 

b) trvá na predložení vlastníckych práv k prejednávanému pozemku KN-C 550, k.ú. 
Ladce 

 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
 

5. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných alebo prebiehajúcich 
kontrolách 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov  
o prebiehajúcich kontrolách ohľadom poskytnutých dotácií za rok 2014 a 2015 . 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 20/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonaných alebo prebiehajúcich kontrolách      
 

Návrh bol schválený 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
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6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016 - 2020 
Ing. Monika Števanková, poslankyňa a predsedníčka komisie sociálno-bytovej 
a zdravotnej informovala poslancov o vypracovaní Komunitného plánu obce Ladce na 
roky 2016-2020, na ktorom spolupracovali Mgr. Dominika Ľahká, Ing. Ivana Mrvová, 
Ing. Monika Števanková a Mgr. Zuzana Kuniaková. Komunitný plán sociálnych 
služieb obce Ladce na roky 2016 – 2020 bol  spracovaný v  zmysle Zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Komunitný plán je dokument, pomocou 
ktorého môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali 
špecifikám našej obce a potrebám našich občanov.  
Komunitný plán bude zverejnený na webovej stránke obce Ladce a na úradných 
tabuliach na pripomienkovanie verejnosti. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 21/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o vypracovaní 
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016 - 2020 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
7. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Ladce.  
Starosta obce oboznámil poslancov s  Návrhom Prevádzkového  poriadku 
multifunkčného ihriska obce Ladce. Na multifunkčnom ihrisku je dovolené vykonávať 
športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal, tenis a hádzanú. 
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Ladce bude predložený na 
pripomienkovanie a na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa bude 
schvaľovať. 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 22/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o Návrhu 
Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska obce Ladce 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
8. Odpredaj alebo prenájom časti pozemku KN-C 771, k.ú. Ladce 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Ing. Martina Stacha, bytom J. Kollára 
293/293, Ladce o odpredaj alebo prenájom časti pozemku par.č. KN –C 771, k.ú. 
Ladce. 
Pozemok má záujem odkúpiť za účelom vybudovania dvoch parkovacích miest 
v priestore oproti bráne do dvora kvôli lepšiemu vychádzaniu z dvora a do dvora 
a založeniu okrasného trávnika po zvyšku plochy. 
V diskusií poslanci navrhli odpredaj alebo prenájom uvedeného pozemku zamietnuť.    
Predložený materiál je súčasťou zápisnice 



Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 10. marca 2016 
 

 
 

5 
 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
 
Uznesenie č. 23/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a)  prerokovalo žiadosť Ing. Martina Stacha, bytom J.Kollára 293/293, Ladce  
o odpredaj alebo nájom časti pozemku KN-C 771, k.ú. Ladce  

b) zamieta  žiadosť Ing. Martina Stacha, bytom J.Kollára 293/293, Ladce  o odpredaj 
alebo nájom časti pozemku KN-C 771, k.ú. Ladce  

 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 
 

9. Schválenie bezplatného prenájmu priestorov Kultúrneho domu Ladce 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Základnej organizácií SZZP Ladce 
o bezplatné prenajatie veľkej sály KD, na deň 20.mája 2016 o 15:00 hod. z dôvodu 
kultúrno – spoločenského posedenia pri príležitosti „ Dňa matiek“ , spolu 
s družobnými ZO SZZP. 
Poslanci navrhli žiadosti vyhovieť. 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 24/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) prerokovalo žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých Ladce o bezplatný prenájom veľkej sály Kultúrneho domu Ladce , na 
deň 20.mája 2016 z dôvodu kultúrno-spoločenského posedenia pri príležitosti  
„Dňa matiek“  

b) schvaľuje bezplatný prenájom veľkej sály Kultúrneho domu Ladce , Základnej 
organizácií Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Ladce na deň 20.mája 
2016 z dôvodu kultúrno-spoločenského posedenia pri príležitosti  „Dňa matiek“  

 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Mg. Beáta 
Kolenová, Vladimír Chovanec) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
10. Pripomienky a návrhy 
Bohumil Turza, poslanec, sa spýtal na výrub stromov na ulici Janka Kráľa 
a Cementárskej. 
Starosta obce odpovedal, že na výrub stromov je vydané rozhodnutie o povolení. 
František Meliš, poslanec, upozornil na vyvážanie skál v dužinách. 
Dominik Koštialik, poslanec, upozornil na ukladanie odpadu pod diaľničným 
mostom od elektrárne. 
Vladimír Chovanec, poslanec sa spýtal, aká bola dohoda s Váhostavom - Sk a.s. 
ohľadom ciest. 
Starosta obce odpovedal, že počas jednania s Váhostavom – SK a.s., bolo dohodnuté, 
že spoločnosť Váhostav – Sk a.s., po očistení a vyspravení rýh nad kanalizáciou 
zameria poškodené komunikácie a na základe rozdielu výmery poškodenej plochy a 
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„dobrej“ plochy, bude urobená cenová ponuka na opravu miestnych komunikácií. 
Túto informáciu požaduje Obec Ladce z dôvodu, čo možno najlepšej opravy 
komunikácií a zároveň aj z dôvodu potreby nájsť finančné prostriedky na ich opravu. 
Ing. Monika Števanková, poslankyňa, sa spýtala ohľadom domácich kompostérov 
z Envirofondu. 
Starosta obce odpovedal, že v Envirofonde sa posudzovali žiadosti a obec Ladce 
nedostala zatiaľ žiadne vyrozumenie. 
Alena Suchárová, informovala o možnostiach a výhodách digitálnej mapy pre obec 
Ladce. 
Vladimír Chovanec, poslanec, upozornil na neporiadok pri Váhu firmou Váhostav-
SK, a.s. 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, upozornila na jamy medzi bytovkami. 
   
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 10. marca 2016 
 

Zapísala:  Ľubica Šedíková  
 
 
  Ing. Jaroslav Koyš 
    starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
 
.....................................         .....................................  
   Vladimír Chovanec                 Gabriela Melicherová                
 

 

 
 


