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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 22. septembra  2016 v obradnej miestnosti Obecného 

úradu v Ladcoch. 

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

 (17:09 hod. – príchod Ing. Petra Bračíka) 
   
Ospravedlnení poslanci: Ing. Monika Števanková , Ing. Ján Abrahámovský 
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce 
 Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Ľubomíra Porubčanová, referentka obecného úradu 

 Ing. Alena Černotová, ekonómka obce 
 Alena Suchárová, referentka obecného úradu 
 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce 
 Bc. Pavol Královič, zástupca SPARK-EX,s.r.o., Ilava  
 Ing. Ivana Mrvová 
   
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 Obecného zastupiteľstva obce Ladce 

5. Správa HK obce Ladce o vykonaných kontrolách alebo prebiehajúcich 
kontrolách 

6. Správa o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontroly 
HK/2016/02 

7. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za II. štvrťrok 2016 

8. Návrh na prečíslovanie domov v obci Ladce 

9. Schválenie opravy strechy na MŠ Ladce 

10. Schválenie pridelenia nájomného bytu 

11. Urbanistická štúdia obce Ladce 

12. Pripomienky a návrhy 

13. 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 6 poslancov obecného 

zastupiteľstva, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 
uznášania schopné 

  



Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 22. septembra 2016 
 

 
 

2 
 

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, Gabrielu Melicherovú, Bohumila Turzu   

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Vladimír Chovanec, František Meliš  
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 72/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beátu Kolenovú, Gabrielu Melicherovú, Bohumila Turzu   

Hlasovanie:  
Za : 6 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, 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 doplniť 
bod č.5   - Schválenie ťažby štrkov spoločnosťou SPARK-EX, s.r.o., Ilava 
bod č.13 - Schválenie bezplatného prenájmu miestnosti pre OZ MC MIMČO Ladce  
bod č.14 - Schválenie bezplatného prenájmu KD – Katarínska zábava 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 73/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením 
bodu č.5    - Schválenie ťažby štrkov spoločnosťou SPARK-EX, s.r.o., Ilava 
bodu č.13  - Schválenie bezplatného prenájmu miestnosti pre OZ MC MIMČO Ladce 
bodu č.14  - Schválenie bezplatného prenájmu KD – Katarínska zábava 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 
Hlasovanie:  
Za : 6 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta 
Kolenová,)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
Schválený program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ladce 
5. Schválenie ťažby štrkov spoločnosťou SPARK-EX, s.r.o., Ilava 
6. Správa HK obce Ladce o vykonaných kontrolách alebo prebiehajúcich kontrolách 
7. Správa o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontroly 

HK/2016/02 
8.  Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za II. štvrťrok 2016 
9.  Návrh na prečíslovanie domov v obci Ladce 
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10. Schválenie opravy strechy na MŠ Ladce 
11. Schválenie pridelenia nájomného bytu 
12. Urbanistická štúdia obce Ladce 
13. Schválenie bezplatného prenájmu miestnosti pre OZ MC MIMČO Ladce 
14. Schválenie bezplatného prenájmu KD- Katarínska zábava 
15. Pripomienky a návrhy 
16. Ukončenie zasadnutia  
 
4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ladce 
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. 
Uznesením č.68/2016 zo dňa 14.07.2016 bolo prijaté VZN č.5/2016 o prideľovaní 
bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome v obci Ladce. 
Uvedené VZN bolo v zákonom stanovenej lehote zverejnené na úradnej tabuli 
obce a webovej stránke obce.  
Uznesením č.70/2016 zo dňa 14.07.2016 OZ odložilo riešenie žiadosti SVB, 
Záhradná152, Ladce o vybudovanie kontajnerového miesta, z dôvodu zistenia 

nákladov. Pracuje sa na zistení finančných nákladov a na vypracovaní projektu. 
Uznesením č.71/2016 zo dňa 14.07.2016 OZ schválilo kúpu pozemku KN C 
565/57, k.ú Ladce za cenu 15 EUR za 1 m2 . Zmluva o kúpe pozemku je 
vypracovaná a následne odoslaná predávajúcim na overenie podpisov. 
Predávajúci súhlasia so  schválenou kúpnou cenou. 
 
17:09 hod. – príchod poslanca Ing. Petra Bračíka 
 
 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 74/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
Obecného zastupiteľstva obce Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Ing,. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, 
Mgr. Beáta Kolenová ) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
5. Schválenie ťažby štrkov spoločnosťou SPARK-EX, s.r.o.,Ilava 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti spoločnosti SPARK-EX, s.r.o., Ilava 
o súhlasné stanovisko na vykonávanie ťažby štrkov banským spôsobom na pozemku 
parcela registra KN E č.661/3 v k.ú. Ladce. Vlastníkom pozemku je žiadateľ. 
K uvedenej žiadosti sa vyjadril  Bc. Pavol Královič, zástupca SPARK-EX, s.r.o., Ilava. 
Lokalita na vykonávanie ťažby štrkov sa nachádza za Považskou cementárňou, a.s. 
Ladce, vedľa firmy p. Jendrola. Ťažba by bola robená približne 3-4 roky. Všetko by 
prebiehalo tak, ako by bolo naprojektované. K ťažbe by sa vyjadrili  všetky dotknuté 
orgány. Po ťažbe sa plánuje vybudovať na pozemku dvojpodlažné sídlo spoločnosti 
SPARK-EX, s.r.o.  
Dominik Koštialik, poslanec sa spýtal, akým materiálom sa budú zavážať jamy. 
Bc. Pavol Královič, zástupca spoločnosti SPARK-EX, s.r.o. odpovedal, že jamy sa 
budú zavážať stavebným materiálom. 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, sa spýtala na hĺbku jám. 
Bc. Pavol Královič, zástupca spoločnosti SPARK-EX,s.r.o. odpovedal, že štrk budú 
ťažiť do 7 m. 
František Meliš, poslanec, sa spýtal, koľko kubíkov plánujú vyťažiť. 



Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 22. septembra 2016 
 

 
 

4 
 

Bc. Pavol Královič, zástupca spoločnosti SPARK-EX,s.r.o. odpovedal, približne 
30 000 kubíkov. 
Starosta obce sa spýtal, či budú môcť zavážať jamy stavebným odpadom aj občania 
Ladiec. 
Bc. Pavol Královič, zástupca spoločnosti SPARK-EX,s.r.o. odpovedal, záleží od 
stanovených podmienok Okresného úradu Životného prostredia. 
Ing. Peter Bračík, poslanec sa spýtal, prečo už na obecné zastupiteľstvo nepredložili 
projekt. 
Bc. Pavol Královič, zástupca spoločnosti SPARK-EX,s.r.o. odpovedal, až na 
základe súhlasného stanoviska dáme vypracovať projekt. Potrebujeme schváliť zámer 
ťažby štrkov. 
František Meliš, poslanec, sa spýtal, čím sa zaoberá firma. 
Bc. Pavol Královič, zástupca spoločnosti SPARK-EX,s.r.o. odpovedal, sme 
stavebná firma. 
Vladimír Chovanec, poslanec, sa spýtal, prečo je na pozemku už jama. 
Bc. Pavol Královič, zástupca spoločnosti SPARK-EX,s.r.o. odpovedal, pozemok bol 

v prenájme. 
Vladimír Chovanec, poslanec, sa vyjadril, že podporuje priemyselnú zónu 
v Ladcoch, ktorá je zahrnutá v územnom pláne obce Ladce. 
Dominik Koštialik, poslanec , sa vyjadril, že je to súkromný pozemok, pokiaľ by to 
bolo kontrolované nemá námietky. 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, sa vyjadrila, že pre obec by to prinieslo prísun 
financií za miestne dane z nehnuteľnosti  a nové pracovné príležitosti. Ak sa tam bude 
nachádzať odpad, dá podnet na kontrolu. 
Ing. Peter Bračík, poslanec, navrhuje dať najskôr vypracovať projekt. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 75/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a)  prerokovalo žiadosť spoločnosti SPARK-EX, s.r.o., Kukučínova 475/4, Ilava 

o vydanie súhlasného stanoviska na vykonávanie ťažby štrkov na pozemku KN E 
661/3, v k.ú. Ladce   

b) súhlasí s ťažbou štrkov spoločnosťou SPARK-EX, s.r.o., Kukučínova 475/4, Ilava  
na pozemku KN E 661/3, k.ú. Ladce 

 
Hlasovanie:  
Za : 4 (Dominik Koštialik,  František  Meliš, Bohumil Turza, Mgr.Beáta Kolenová )  
Proti : 2 (Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová) 
Zdržal sa : 1 (Ing .Peter Bračík) 

 
Návrh bol schválený 

 
6.Správa HK obce Ladce o vykonaných kontrolách alebo prebiehajúcich 
kontrolách 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov 
o kontrolnej činnosti. Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti bola 
vykonaná kontrola : 
- kontrola vybavovania sťažností, podnetov a petícií v zmysle zákona č.9/2010 Z.z. 

o sťažnostiach a zákona č.242/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č.85/1990 Z.z. o petičnom práve 

- spolupráca vo vypracovaní návrhu VZN o umiestňovaní reklamných 
a propagačných zariadení v obci Ladce 

- kontrola Zmluvy o zabezpečení odberu elektroodpadu 
Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 



Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 22. septembra 2016 
 

 
 

5 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č.76/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu Hlavnej kontrolórky 
obce Ladce o vykonaných kontrolách.  
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Ing,. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, 
Mgr. Beáta Kolenová ) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
7. Správa o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontroly 
HK/2016/02 
Starosta obce informoval poslancov o vykonaných nápravách pri zistenej kontrole 
HK/2016/02. 
Správa tvorí prílohu zápisnice. 
  
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 77/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie  správu o splnení opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov kontroly HK/2016/02. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Ing,. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, 
Mgr. Beáta Kolenová ) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
8.Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za II. štvrťrok 2016  
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom prehľad o čerpaní 
rozpočtu za II. štvrťrok 2016. Poslanci prerokovali čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 
2016 jednotlivo po položkách. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 78/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za II. štvrťrok 2016. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Ing,. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, 
Mgr. Beáta Kolenová ) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 

9. Návrh na prečíslovanie domov v obci Ladce 
Ľubomíra Porubčanová, referentka obecného úradu  oboznámila poslancov 
s návrhom na prečíslovanie domov v obci Ladce, Horné Ladce  a časti Tunežice. Sú 
možné dva spôsoby prečíslovania.  

a) prečíslovať celé Ladce, Horné Ladce a Tunežice, priradiť nové súpisné aj 
orientačné čísla, nové názvy ulíc 

b) v Ladcoch budú priradené len orientačné čísla , názvy ulíc zostanú nezmenené, 
Tunežice by boli celé nanovo prečíslované, názvy ulíc by zostali nezmenené  
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V Horných  Ladcoch by zostali súpisné čísla nezmenené, priradili by sa nové 
orientačné čísla a nové názvy ulíc. 
Názvy ulíc navrhne komisia pre časť Horné Ladce a časť Tunežice zriadená obecným 
zastupiteľstvom obce Ladce.   
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 79/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie  informáciu o návrhu 
prečíslovania domov v obci Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Ing,. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, 
Mgr. Beáta Kolenová ) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
10. Schválenie opravy strechy na MŠ Ladce 
List s prílohami o nahlásení havarijného stavu stropnej omietky v priestoroch 
3.pavilónu v Materskej škole, spôsobený zatekaním vody cez poškodenú strechu 
budovy bol zaslaný elektronicky poslancom. Uvedený havarijný stav prerokovala 
finančná a likvidačná komisia a odporučila urgentne riešiť havarijný stav v MŠ 
a súhlasí so schválením finančných prostriedkov z rozpočtu obce.     
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 80/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje finančné prostriedky na opravu 
strechy na Materskej škole v Ladcoch.  
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Ing,. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, 
Mgr. Beáta Kolenová ) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
11. Schválenie pridelenia nájomného bytu 
Starosta obce informoval poslancov o uvoľnení 2-izbového bytu v nájomnom bytovom 
dome 16BJ na ulici Ľudovíta Štúra 598 Ladce od 01.10.2016. 
Z tohto dôvodu bol oslovený ďalší žiadateľ z poradovníka žiadateľov o nájomný byt p. 
Drahoslav Sikorský, ktorý o byt prejavil záujem. Sociálno-bytová a zdravotná komisia 
posúdila predložené doklady o príjme žiadateľa a odporučila žiadosti z dôvodu 
naplnenosti nájomných bytov vyhovieť. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 81/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo žiadosť týkajúcu sa nájomného bytu vo vlastníctve obce Ladce 

v nájomnom bytovom dome 16 BJ na ulici Ľudovíta Štúra 598/598 
b) schvaľuje pridelenie dvojizbového nájomného bytu č.14 vo vlastníctve obce Ladce 

v nájomnom bytovom dome 16 BJ na ulici Ľudovíta Štúra 598/598, Ladce p. 
Drahoslavovi Sikorskému 
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Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Ing,. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, 
Mgr. Beáta Kolenová ) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
12.Urbanistická štúdia obce Ladce 
Štúdia navrhuje  urbanistický koncept miestnej komunikácie medzi obecným 
úradom až po križovatku. V návrhu je aj premiestnenie pamätníka padlých II. sv. 
vojny z križovatky na priestranstvo pri obecnom úrade. 
Ing.arch. Hianík, poslancom prezentoval návrh urbanistickej štúdie.  
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 82/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie prezentáciu urbanistickej 
štúdie obce Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Ing,. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, 
Mgr. Beáta Kolenová ) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
13.Schválenie bezplatného prenájmu miestnosti pre  OZ MC MIMČO Ladce 
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Občianskeho združenia Materské 
centrum MIMČO, Hviezdoslavova 2, Ladce o bezplatný prenájom miestnosti v budove 
Materskej školy v Ladcoch.  
K žiadosti sa vyjadrila Ing. Ivana Mrvová, štatutár OZ MC MIMČO Ladce. Konkrétne 
sa jedná o miestnosť bývalej kancelárie pani Hoštákovej, v druhom pavilóne na 
poschodí vedľa OZ MC MIMČO. Uviedla, že OZ MC MIMČO má možnosť získať 
finančné prostriedky z projektu, na základe ktorých by bolo možné financovať 2 roky 
denné opatrovateľské centrum. V rámci tohto centra by sa poskytovala krátkodobá 
(niekoľko hodín) alebo celodenná (s prespaním) starostlivosť. Celodennú starostlivosť 
by bolo možné poskytnúť max 5 deťom, z dôvodu obmedzených možností počtu lôžok.  
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, navrhuje urobiť prieskum záujmu rodičov 
o takéto denné opatrovateľské centrum, zistiť či je možné, aby obec získala 
prostriedky z tohto projektu a v prípade väčšieho záujmu rodičov, aké by boli 
finančné náklady na rekonštrukciu novej triedy.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 83/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie žiadosť o bezplatný prenájom 
miestnosti pre OZ MC MIMČO Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Ing,. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, 
Mgr. Beáta Kolenová ) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
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14.Schválenie bezplatného prenájmu KD – Katarínska zábava 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Rímsko-katolíckeho farského úradu 
Ladce o bezplatný prenájom sály KD Ladce za účelom organizovania Katarínskeho 
plesu dňa 19.11.2016. O bezplatný prenájom žiadajú z dôvodu zníženia nákladov, 
a tým garancie nízkej ceny vstupenky pre spoluobčanov.   
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 84/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Rímsko-katolíckemu farskému úradu 
Ladce, bezplatný prenájom sály Kultúrneho domu v Ladcoch na deň 19.11.2016 na 
organizovanie Katarínskeho plesu. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Dominik Koštialik,  František  Meliš, Bohumil Turza,  Ing,. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Gabriela Melicherová, 
Mgr. Beáta Kolenová ) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
15.Pripomienky a návrhy 
Starosta obce informoval poslancov o rekonštrukcií Kultúrneho domu a verejného 
osvetlenia. 
František Meliš, poslanec, žiadal vysvetlenie na základe podnetu občanov  
k vyvážaniu odpadu z bioplynovej stanice na role.  
Vladimír Chovanec, poslanec, sa vyjadril, ak vlastníci rolí na ktoré sa vyváža odpad 
z bioplynovej stanice majú pochybnosti  o škodlivosti tohto odpadu, aby dali výpoveď 
zo zmluvy o prenájme. 
Gabriela Melicherová, poslankyňa upozornila, že by bola vhodná prítomnosť 
riaditeľky MŠ Ladce pri schvaľovaní bezplatného prenájmu priestorov MŠ . 
Bohumil Turza, poslanec, sa spýtal, kedy sa začne čistiť Bottova ulica.  
Starosta obce odpovedal, že sa postupuje podľa návrhu úprav ciest. 
František Meliš, poslanec, žiadal , aby sa spílili konáre okolo verejného osvetlenia 
do Horných Ladiec. 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa sa spýtala , kto je novým vlastníkom kaštieľa. 
Starosta obce odpovedal, novými vlastníkmi kaštieľa sú manželia  Marco Da Col a 
a Silvia Da Col Heisar, bytom Via San Lorenzo, Talianska republika. Plánujú prerobiť 
kaštieľ na Hospic a Dom opatrovateľskej služby.   
 
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 22. septembra 2016 

 
Zapísala:  Ľubica Šedíková  

Čas ukončenia zasadnutia o 21:15 hod.   
 
  Ing. Jaroslav Koyš 
    starosta obce 
Overovatelia zápisnice:     
 
.....................................              .....................................  
   Vladimír Chovanec                          František Meliš              
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