
P  R  O  G  R  A  M 
riadneho  zasadania   obecného   zastupiteľstva   dňa   28. novembra  2013 

 

 

1.   Začiatok 
 
    2.  Oboznámenie  sa  s  programom  zasadania  a   jeho  schválenie.  

 
     a/  Určenie  zapisovateľky :                 p. Ľubomíra  Porubčanová 

  
         b/  Schválenie návrhovej komisie: p. p. Daniela  Hudecová,  
                                                                            Dominik  Koštialik, Gabriela  Melicherová   
                                                                                      
 
         c/  Overovateľov  zápisnice :         p. p.  František  M e l i š    a   Marián  M a r k u š                       
 
 
 3.  Voľba hlavného kontrolóra  obce Ladce.  
 
 4.   Ţiadosť o zriadenie 4 parkovacích miest pri dome č. s. 149, ulica Záhradná. 
 
 5.   Návrh  na  likvidáciu  zmarenej  investície – obstaranie  DHIM obce. 
 
 6.   Ţiadosť o bezplatný prenájom DK na akcie poriadané RZ pri ZŠ  na  škol. rok 2013/2014. 
 
 7.   Ţiadosť o bezplatný prenájom veľkej sály DK – Urbárske spoločenstvo  Ladce.  
 
 8.   Ţiadosť  o zníţenie  nájomného  za  prenájom  DK – Štvorlístok mládeţnícka  iniciatíva  Ladce.  
 
 9.   Schválenie dokončenia verejného osvetlenia pri IBV  „Za  kaštieľom“.  
 
10.  Schválenie vyhotovenia mapového portálu obce.  
 
11.  Schválenie  finančného  príspevku  200  eur  na  mikulášske  balíčky Farskému  úradu  Ladce.  
 
12.  Registrácia obce v tlačovej  agentúry  „TAMO“.  
 
13.  Ţiadosť Farského úradu Ladce o odkúpenie pozemku.  
 
14.  Schválenie  pokladničného  limitu  pokladne  č. 3.  
 
15.  Schválenie  uznesenia: Preskúmanie Územné plánu obce Ladce.  
 
16.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 4  na  rok  2013.  
 
17.  Návrh  VZN  o miestnych  daniach  na  rok  2014.  
 
18.  Stanovisko  HK obce k  návrhu Rozpočtu obce na rok 2014. 
 
19.  Návrh  Rozpočtu  obce  na  rok  2014. 
 
20.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti.  

 
21.  Pripomienky  a návrhy. 
 
22.  Návrh  na  uznesenie. 
 
23.  Záver.          

 
 

 
 
 
 

 



U  Z N  E  S E  N  I E 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  dňa  28. novembra  2013 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------   
 
Obecné  zastupiteľstvo 
 
A . berie  na  vedomie 
 

1. Ţiadosť o dokončenie verejného osvetlenia  pri IBV „Za kaštieľom“.  
2. Návrh  VZN obce  Ladce  č. 2/2012 – dodatok  č. 1  o miestnych daniach. 
3.   Stanovisko  HK  obce  k návrhu  Rozpočtu  obce  na  rok  2014.  

      4.    Návrh  Rozpočtu  obce  na  rok  2014.  
      5.    Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti.  
                                                   
B.  schvaľuje 
 
      1.  Program  zasadania   obecného  zastupiteľstva. 
 
  
      2.  Návrhovú komisiu v zloţení :  p. p.     Daniela  Hudecová,  
                                                                           Dominik Koštialik, Gabriela  Melicherová 
 
      3.  Zapisovateľka  :                             p.     Ľubomíra   Porubčanová                                                                         
 
      4.  Overovateľov   zápisnice :        p. p.     František  M e l i š   a   Marián   M a r k u š      
 
      5.  Voľba hlavného kontrolóra  obce  
    
           Uznesenie  č. 56/2013 
 

Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  hlavného  kontrolóra  obce  na  nové  funkčné  
obdobie na základe vypísaného výberového  konania.  
Za  hlavného  kontrolóra  obce  Ladce  bola  zvolená  Ing.  Miroslava  Prekopová,  trvale  
bytom Nová  Dubnica, Petra  Jilemnického 28/13-23.    

 
 Počet prítomných: 7  
 Hlasovanie: za: 7 , proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 
 

     6.  Ţiadosť o zriadenie 4 parkovacích miest pri bytovom dome č. s. 149, ulica Záhradná  
 

          Uznesenie   č.  57/2013 
 
          Obecné  zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo  zámer dlhodobého prenájmu pozemku  
          časti parcely  KN 121/1 v súlade s § 9a), ods. 9, písm. c, ako prípad hodný osobitného  
          zreteľa,  za  účelom zriadenia  4  parkovacích  miest  o  rozmere 4 x 15  m

2
, pri dome  

          č. s. 149, ulica  Záhradná. 
          Náklady  na  zriadenie  parkovacích  miest   budú  znášať  ţiadatelia. 
          Parkovacie  miesta  nesmú  mať  pevný  základ, musia  byť  z  rozoberateľných  prvkov  
          (zámková dlaţba  alebo  zatrávňovacie  kocky).   
       
          Obec Ladce dodrţala zákonný  postup v zmysle § 9a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
          v platnom znení.    
    
         Odôvodnenie: parkovacie  miesta  budú  slúţiť  výhradne pre parkovanie vlastníkov bytov 
                                  v dome  č. s. 149.  
 

 Počet prítomných: 7  
 Hlasovanie: za: 7 , proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 
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    7.  Návrh na likvidáciu zmarenej  investície – obstaranie dlhodobého hmotného majetku obce    
 

          Uznesenie  č.  58/2013 
 
          Obecné  zastupiteľstvo v Ladcoch  schválilo   návrh  na  likvidáciu zmarenej investície –  
          obstaranie dlhodobého hmotného majetku obce v súlade  s predloţeným  návrhom.  
 

Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 7 , proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 

 
 
     8.  Ţiadosť o bezplatný prenájom DK na akcie poriadané RZ pri ZŠ na škol. rok 2013/2014 
       
 
          Uznesenie    č.  59/2013 
 
          Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  bezplatný  prenájom  Domu kultúry  na 
          akcie  poriadané  RZ  pri  ZŠ  na  škol. rok 2013/2014.  
 

Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 7 , proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 
 
 

    9.  Ţiadosť o bezplatný prenájom veľkej  sály  DK 
 
 
Uznesenie   č.  60/2013 

 
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  bezplatný  prenájom  veľkej  sály  Domu  
         kultúry  na  deň  12. januára  2014,  na  vykonanie  Valného  zhromaţdenia  Lesného druţstva  

                            a  Urbárskeho  spoločenstva  Ladce.  
 

Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 7 , proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 

 
 
  10.  Ţiadosť o zníţenie nájmu za prenájom priestorov DK – Štvorlístok-mládeţnícka iniciatíva Ladce    
 
         Uznesenie   č.  61/2013 

 
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  zamietlo  ţiadosť  o zníţenie  nájmu  za  prenájom  Domu  
         kultúry,  ţiadateľovi  Štvorlístok – mládeţnícka  iniciatíva  Ladce  a  Bar 777 Ladce. 
 

Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 0 , proti: 7, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 
 
 

  11.  Schválenie  ponuky  vyhotovenia  mapového portálu obce Ladce     
 
         Uznesenie    č.  62/2013 
  
         Obecné  zastupiteľstvo  zamietlo ponuky  na  vyhotovenie  mapového  portálu  obce  Ladce.  
 

Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 0, proti: 7, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 
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  12.  Schválenie finančného  príspevku  na  mikulášske  balíčky  - Farský  úrad  Ladce    
 
 

         Uznesenie   č.  63/2013 
  
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  finančný  príspevok  na  mikulášske  balíčky 
         vo  výške  200 eur, Farskému  úradu  Ladce.  
 

Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 7 , proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 
 
 

  13.  Registrácia  obce  v tlačovej  agentúra  „TAMO“ 
 
 

         Uznesenie   č.  64/2013 
            
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  zamietlo  ponuku  registrácie  obce  Ladce  v tlačovej   
         agentúre  „TAMO“.  
 

Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 0 , proti: 7, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 

 
 
   14.  Schválenie  zámeru  odpredaja  pozemkov  Farskému  úradu  Ladce  
 
 
          Uznesenie   č.  65/2013 
 
          Obecné  zastupiteľstvo  v  Ladcoch  schválilo zámer  predaja  pozemkov v súlade 
          s  § 9a, ods. 8, písm. e, zákona  NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí ako prípad hodný   
          osobitného zreteľa  a  to pozemky parc. č. KN 7 a  KN 3  o výmere, ktorá  bude  stanovená   
          geometrickým  plánom. 
          Predmetné  pozemky  sú  evidované  na  LV  č. 1, k. ú. Ladce.   
     
          Obec  Ladce dodrţala zákonný  postup v zmysle § 9a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  
          obcí v platnom znení. 
 
          Odôvodnenie:  odpredané  pozemky  budú  súčasťou  areálu  nového kostola  a  pastoračného  
                                    centra. Budú  slúţiť  pre  voľno časové  aktivity  občanov  a  budú  prístupné  
                                    všetkým  občanom  obce. 
 

Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 7 , proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 

 
 
  15.  Súhlas  na  realizáciu  chodníkov a parkovacích miest na pozemkoch vo vlastníctve obce   
 
 
         Uznesenie   č.  66/2013  
 
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  súhlasí  s vybudovaním prístupových komunikácií  a 
         parkovísk k budove  kostola  na  pozemkoch  parc. č. KN 3  KN  7.  
         Ţiadateľ  tieto  plochy  vybuduje  na  vlastné  náklady,  bez  nároku  na  refundáciu  nákladov   
         od  vlastníka  pozemkov.   
 

Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 
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  16.  Schválenie  pokladničného  limitu  pokladne  č. 3 
 
         Uznesenie   č.  67/2013 
          
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  výšku  maximálneho denného pokladničného   
         limitu pre  pokladňu  č. 3   vo  výške  2 000 eur.  
 

Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 7 , proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 
 

  17.  Preskúmanie  Územného  plánu  obce  Ladce  
   
         Uznesenie   č.  68/2013  
 
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  v súlade  s  § 30  odst. 4  zákona  č. 50/1976 Zb.  v znení   
         neskorších  zmien  a doplnkov a preskúmalo  Územný  plán  obce  Ladce,  schválený  dňa   

21.9.2005 a konštatuje,  ţe  tento  naďalej  vyhovuje  a postačuje  pre  rozvoj  obce  a nie  je   
potrebné  uskutočniť  ţiadne  zmeny  a doplnky.  

 
Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 7 , proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 

 
  18.  Návrh na úpravu rozpočtu  obce  č. 4  na  rok  2013    
 
         Uznesenie   č.  69/2013 
 
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  návrh  na  úpravu  rozpočtu  obce  č. 4  
         na  rok  2013.  
 

Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 7 , proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 
 
 

  19.  Schválenie  právomoci  starostovi  obce   
 
         Uznesenie   č.  70/2013 
 
         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  udeľuje  právomoc  starostovi  obce  na  úpravu  rozpočtu   
         obce  v rámci  rozpočtových  kapitol.   
 

Počet prítomných: 7  
Hlasovanie: za: 7 , proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2, 

 
  C.  ukladá 
           - 
           - 
 
  V    Ladcoch   28. novembra  2013 
 
 
  Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová 
 
  Overovatelia  zápisnice:  
 

 
 

....................................................                      .................................................... 
                              p.  František  M e l i š                                       p.  Marián   M a r k u š       
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Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  28. novembra   2013  na  obecnom  úrade  v  Ladcoch 

 
 
 
Prítomní:  viď  prezenčná  listina - 7 - prítomných  poslancov   
                                                

        2 - neprítomní   poslanci – Ing. Peter Bračík, Ján  Abrahámovský                                              
 
 

R O K O V A N I E  
 

 
1.   Zasadanie  obecného  zastupiteľstva začal  a  viedol  starosta  obce  Ing. arch. Ján  Remo.                                                        
 
 
2.   Obecné  zastupiteľstvo  jednohlasne  schválilo predloţený  program riadneho zasadania       
      obecného zastupiteľstva. 
 
      Počet  prítomných: 7     
      Hlasovanie:  za: 7, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 2,           
 
 
      Starosta obce  navrhol  zloţenie  návrhovej  komisie:      
      p. p. Daniela  Hudecová, Dominik Koštialik, Ján  Abrahámovský         
 
      Počet  prítomných: 7   
      Hlasovanie:  za: 7,  proti: 0, zdrţal  sa: 0, neprítomní: 2,   
 
      Starosta  obce  ďalej  určil:                    
 
 
      Zapisovateľku:                       p.  Ľubomíra   Porubčanová  
 
 
      Overovateľov  zápisnice:  p. p.  František  M e l i š     a    Marián  M a r k u š         
 
 
 3.  Voľba hlavného kontrolóra  obce    
 
      V súvislosti  s ukončením  funkčného  obdobia súčasného  hlavného  kontrolóra  obce,  bolo  vypísané  
      výberové  konanie  na  obsadenie  tejto  funkcie.  
      Do  výberového  konania  prišla  jedna  ţiadosť  v stanovenom  termíne.  
 
      Starosta obce za  prítomnosti  poslancov  obecného  zastupiteľstva otvoril  doručenú obálku uchádzača. 
 
      Do  výberového konania sa prihlásila Ing. Monika Prekopová, bytom Nová Dubnica, Jilemnického 23/13. 
  
      Starosta  konštatoval,  ţe  uchádzač doloţil  všetky  poţadované doklady a splnil  všetky  náleţitosti 
      predpísané  vo  výberovom  konaní. 
      Prihlásený  uchádzač  sa  zúčastnil  zasadania  obecného  zastupiteľstva  a poslancom  sa  osobne 
      predstavil.  
 
      Poslanci obecného zastupiteľstva  v Ladcoch jednohlasne  zvolili  za hlavného  kontrolóra  obce   
      pre  nové funkčné  obdobie  Ing. Moniku  Prekopovú, bytom  Nová  Dubnica, Jilemnického  23/13.     
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    4.  Ţiadosť o zradenie  4 parkovacích miest pri bytovom dome  č. s. 149, ulica Záhradná   
   
         Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so ţiadosťou vlastníkov bytov o zriadenie  
         4 parkovacích miest pri bytovom  dome  č. s. 149 na ulici  Záhradná.  
         Ţiadosť tvorí  prílohu  zápisnice.  
          
         Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch jednohlasne schválili zámer dlhodobého  
         prenájmu pozemku za účelom zriadenia 4 parkovacích miest pri bytovom dome č. s. 149, ulica  
         Záhradná, pre vlastníkov  bytov bývajúcich v tomto bytovom dome. Náklady na zriadenie  
         parkovacích miest budú znášať ţiadatelia. Parkovacie miesta  nesmú mať pevný základ, musia  
         byť z rozoberateľných prvkov (zámková dlaţba  alebo  zatrávňovacie  kocky).  
 
   5.   Návrh  na  likvidáciu  zmarenej  investície – obstaranie DHIM obce   
 
         Starosta obce oboznámil poslancov obecného  zastupiteľstva  s predloţeným  návrhom  na  likvidáciu 
         zmarenej  investície – obstaranie dlhodobého investičného majetku obce.  
         Návrh  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
         Poslanci  obecného  zastupiteľstva  v Ladcoch  jednohlasne schválili  likvidáciu  zmarenej   
         investície – obstaranie  DHIM obce.  
 
   6.   Ţiadosť o bezplatný prenájom DK na akcie poriadané  RZ pri Základnej škole v Ladcoch      
              
        Rodičovské  zdruţenie  poţiadalo  o bezplatný  prenájom Domu kultúry  na  akcie  poriadané   
        v školskom  roku  2013/2014. 
        Ţiadosť tvorí prílohu zápisnice.  
 
        Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch jednohlasne schválili bezplatný prenájom  
        priestorov Domu  kultúry  pre  Rodičovské  zdruţenie pri Základnej  škole v Ladcoch  na  akcie   
        poriadané v škol. roku 2013/2014.  
 
   7.  Ţiadosť o bezplatný prenájom veľkej sály DK – Urbárske spoločenstvo Ladce      
         
        Lesné druţstvo  a Urbárske  spoločenstvo  v Ladcoch poţiadalo  o odpustenie  nájmu  za  prenájom   
        veľkej  sály  Domu  kultúry  na  deň 12.01.2014  za  účelom  vykonania  valného  zhromaţdenia  oboch 
        spoločenstiev.  
 
        Poslanci  obecného  zastupiteľstva  v Ladcoch  jednohlasne  schválili  bezplatný  prenájom   
        veľkej  sály  Domu  kultúry  na  deň  12.01.2014  pre  Lesné  druţstvo a Urbárske  spoločenstvo  
        v Ladcoch.  
 

8.  Ţiadosť o zníţenie nájomného  za  prenájom  Domu kultúry - Štvorlístok-mládeţnícka iniciatíva         
 
        Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  ţiadosťou  o zníţenie  nájomného 
        za  prenájom  priestorov  Domu  kultúry,  ktorú  podali  nezisková  organizácie  Štvorlístok-mládeţnícka  
        iniciatíva  Ladce  a  Bar  777  Ladce.  
 
        Poslanci  obecného  zastupiteľstva  jednohlasne  zamietli  ţiadosť o zníţenie  nájomného   
        za  prenájom  Domu  kultúry  za  deň  16.11.2013. 
 
 
   9.  Schválenie  dokončenia  verejného  osvetlenia  pri  IBV „Za kaštieľom“  
 
        Starosta  obce  oboznámil  poslancov  so  ţiadosťou  občanov  bývajúcich v novostavbách „Za  
        kaštieľom“ o dokončenie  verejného  osvetlenia  na  tejto  ulici.  
 
        Poslanci  ţiadosť  berú  na  vedomie  a bude  zaradená  do  rozpočtu  obce  na  rok 2014.  
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  10.  Schválenie  vyhotovenia  mapového  portálu  obce  obce  
 
         Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  s ponukou  na  vyhotovenie   
         mapového  portálu  obce  Ladce.   
         Ponuka  tvorí  prílohu  zápisnice.   
 
         Poslanci  obecného  zastupiteľstva  jednohlasne  zamietli  vyhotovenie  mapového  portálu   
         obce.  
 
 
  11.  Schválenie  finančného  príspevku  200 eur na mikulášske balíčky Farskému úradu Ladce    
 
         Starosta oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  v Ladcoch  so  ţiadosťou  o finančný   
         príspevok  200 eur  na  mikulášske  balíčky  Farskému  úradu  Ladce.  
         Akciu  „Mikuláš“  pre  deti  zabezpečuje  Farský  úrad  v spolupráci  s Obcou  a Materským  centrom   
         „Mimčo“.  Na  túto  akciu  sú  aj  sponzorské  príspevky.  
         Akcia  bude  pre  všetky  deti  z obce  t. z.  ţe  balíček dostane bez rozdielu  kaţdé zúčastnené dieťa. 
    
         Poslanci  obecného  zastupiteľstva v Ladcoch  jednohlasne schválili finančný príspevok vo  
         výške  200 eur  na  mikulášske  balíčky  pre Farský úrad  Ladce. 
 
 
  12.  Registrácia  obce  v tlačovej agentúre  „TAMO“     
 
         Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva v Ladcoch s ponukou  o registráciu   
         obce  Ladce v tlačovej  agentúre  „TAMO“.  
         Ponuka  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
         Ročný  poplatok  za  registráciu  by  bol  vo  výške  360 eur.  
 
         Poslanci  obecného  zastupiteľstva v Ladcoch jednohlasne  zamietli registráciu obce Ladce  
         v tlačovej  agentúre  „TAMO“.  
 
 
  13.  Ţiadosť Farského úradu Ladce o odkúpenie pozemkov  
 
         Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so ţiadosťou Farského úradu Ladce  
         o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, parc. č. KN 7 a KN 3, za účelom vybudovania  
         prístupových komunikácií a parkovísk pri novo budovanom  kostole.  
         Poslanci  vyslovili  v diskusii názor, ţe pozemky  ktoré  budú  vybudované  ako  prístupové   
         komunikácie (chodníky  a parkoviská) by sa nemali  odpredávať  ale  mali  by  ostať  naďalej  vo   
         vlastníctve  obce  ako  verejné  priestranstvá  ktoré  sú  prístupné  všetkým  občanom.  
         Súhlasia  s odpredajom  iba  časti  pozemkov  KN 7 a KN 3 ktoré  budú  súčasťou areálu nového  
         kostola a pastoračného centra a budú  slúţiť pre voľno časové aktivity občanov a budú  prístupné   
         všetkým  občanom obce.  
 
         Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch jednohlasne  schválili  zámer odpredaja časti  
         pozemkov  parc. č. KN 7 a  KN 3 ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa,  Farskému  úradu   
         Ladce.  Výmera  bude  stanovená  geometrickým  plánom.      
 
 
  14.  Schválenie  pokladničného  limitu  pokladne  č. 3     
   
         Na  obecnom  úrade  bola  vytvorená  nová  pokladňa  č. 3  a je potrebné  schváliť  maximálnu  dennú  
         výšku  pokladničného  limitu.  
 
         Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch  jednohlasne  schválili  maximálnu  dennú  výšku  
         pokladničného limitu  pre  pokladňu  č. 3  vo  výške  2 000 eur.  
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  15.  Schválenie uznesenia: Preskúmanie Územného  plánu  obce  
 
         Starosta  obce  oboznámil poslancov  obecného  zastupiteľstva  o tom,  ţe  vypracovaný  a schválený 
         Územný  plán  obce, ktorý  bol  schválený   21.09.2005,  je potrebné  preskúmať  v súlade  so  
         zákonom č. 50/1976 Zb. § 30 ods. 4 v znení neskorších zmien a doplnkov a prijať  následne   
         uznesenie  či  pre  rozvoj  obec  postačuje  alebo  ho  treba  meniť  alebo  doplniť.   
 
         Poslanci  obecného  zastupiteľstva  v Ladcoch  preskúmali  Územný  plán  obce  a konštatovali,  
         ţe  tento  naďalej  vyhovuje a postačuje pre rozvoj obce a nie je potrebné uskutočniť ţiadne  
         zmeny  a doplnky.  
 
 
  16.  Návrh  na  úpravu  Rozpočtu  obce  č. 4  na  rok  2013       
            
         Poslancom  bol  predloţený  návrh  na  úpravu  Rozpočtu  obce  č. 4  na  rok  2013.  
         Návrh  na  úpravu  Rozpočtu  č. 4  na  rok  2013  tvorí prílohu  zápisnice.  
 
         Poslanci  obecného  zastupiteľstva  v Ladcoch  jednohlasne  schválili  návrh  na  úpravu   
         Rozpočtu  obce  č, 4  na  rok  2013,  tak  ako  bol  predloţený.  
 
 
  17.  Návrh  VZN  č. 2/2012  o miestnych  daniach  – Dodatok č. 1  
 
         Poslancom  obecného  zastupiteľstva  bol  predloţený  návrh  VZN  č. 2/2012 o miestnych daniach –  
         Dodatok  č. 1.  
 
         Návrh  dodatku  č. 1  tvorí  prílohu  zápisnice.   
 
         Návrh  dodatku  bude  zverejnený  v úradných  tabuliach  obce  po  dobu  15  dní  a po  tejto  lehote  
         bude  predloţený  obecnému  zastupiteľstvu  na  schválenie.  
 
         Poslanci  obecného  zastupiteľstva v Ladcoch  predloţený  návrh  zobrali  na  vedomie.  
 
 
  18.  Stanovisko  HK  obce  k návrhu  Rozpočtu  obce  na  rok  2014 
 
         Ing. Kalusová, HK  obce  oboznámila  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  stanoviskom  k návrhu 
         Rozpočtu  obce  na  rok  2014.  
 
         Stanovisko  HK  obce  k návrhu  Rozpočtu  obce  na  rok  2014  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
         Poslanci obecného  astupiteľstva v Ladcoch  zobrali  stanovisko  HK  obce  k návrhu  Rozpočtu           
         obce na  rok  2014  na  vedomie.  
 
 
  19.  Návrh  Rozpočtu  obce  na  rok 2014  
    
         Ing.  Černotová, ekonómka, predloţila  poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  Rozpočtu  obce   
         na  rok  2014.  
         Návrh  Rozpočtu  obce  na  rok  2014  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
         Návrh  bude  zverejnený  v úradných  tabuliach  obce  po  dobu  15  dní  a po  tejto   lehote  bude   
         predloţený  obecnému  zastupiteľstvu  na  schválenie.  
 
         Poslanci obecného zastupiteľstva  v Ladcoch  predloţený  návrh  Rozpočtu  obce  na  rok  2014 
         zobrali  na  vedomie.    
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  20.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  
 
         Ing. Kalusová, HK  obce  oboznámil  vo  svojej  správe  poslancov  obecného  zastupiteľstva   
         s kontrolnou činnosťou  ktorú  vykonala  v mesiacoch  október  a november  2013.  
         
         Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
         Poslanci  obecného  zastupiteľstva  v Ladcoch  Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  
         zobrali  na  vedomie.   
 
 
  21.  Pripomienky  a návrhy  
 
         Dominik Koštialik, poslanec – kde budú  oslavy  vítania  Nového  roka ? 
  
         Starosta  obce -  ako  doposiaľ v priestoroch  kriţovatky a pri  pamätníku.  
 
         p.  Mrvová, občianka -  majú  zámer zriadiť  dve  klziská,  jedno  pri  fare  a  druhé  pri  Dome  kultúry. 
 
 
  22.  Návrh  na  uznesenie          

 
         Poslanci  obecného  zastupiteľstva  v  Ladcoch  jednohlasne  schválili  návrh  na  uznesenie  
         z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  zo dňa  28. novembra  2013. 
 
 
 23.   Záver    
   
         Starosta  obce   po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu, pripomienkach  a  návrhoch  
         prítomných  zasadanie  obecného  zastupiteľstva  ukončil.  
 
 
        V   Ladcoch   28. novembra  2013 
 
 
        Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová 

 
 
 
 
 

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

  Ing. arch.  Ján    R e m o 
                                                        starosta  obce  Ladce 

 
 
 
 
 
 
 
       Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
      .....................................................                                                 .......................................................        
            p. František  M e l i š                                                                    p.  Marián    M a r k u š         
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