P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 26. septembra 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,
František Meliš, Ing. Jaroslav Koyš
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Dominik Koštialik

a

Ján

Abrahámovský

3. Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2013.
4. Zrušenie uznesenia č. 36/2013 v plnom rozsahu.
5. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku – Materské centrum “MIMČO“.
6. Zrušenie VZN č. 1/2006 o chove, vodení a držaní psov na území obce Ladce v plnom
rozsahu.
7. Zrušenie uznesenie č. 91/2007 v plnom rozsahu - Štatút obce.
8. Žiadosť o poskytnutie priestorov v kultúrnom dome.
9. Návrh na úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2013.
10. Schválenie čiastky 200 eur na posedenie s dôchodcami.
11. Schválenie čiastky 1000 eur na oslavy 130. výročia DHZ.
12. Schválenie čiastky 500 eur na projekt zníženia energetickej náročnosti objektu
Materskej
školy.
13. Schválenie čiastky 100 eur pre Ligu proti reumatizmu.
14. Žiadosť o súhlas s vydláždením obecného pozemku – stup do domu.
15. Žiadosť o finančný príspevok pre CVČ Púchov, Ilava a Považská Bystrica .
16. Žiadosť o bezplatný prenájom veľkej sály na „Koyšove Ladce“ a vestibulu pre
výstavu
plazov.
17. Návrh VZN - Zásady hospodárenia s majetkom obce.
18. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace júl – september 2013.
19. Schválenie zámeru odkúpenia bytov do vlastníctva obce cez ŠFRB.
20. Schválenie odpustenia nevymožiteľných pohľadávok obce.
21. Pripomienky a návrhy.
22. Návrh na uznesenie.
23. Záver.

U ZN E SE N IE
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 26. septembra 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Obecné zastupiteľstvo
A . berie na vedomie
1. Žiadosť o súhlas s úpravou verejného priestranstva.
2. Návrh VZN obce Zásady hospodárenia s majetkom obce.
3. Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace júl - september 2013.
B. schvaľuje
1. Program zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení : p. p.

Daniela Hudecová,
František Meliš, Gabriela Melicherová

3. Zapisovateľka :

Ľubomíra Porubčanová

4. Overovateľov zápisnice :

p.
p. p.

Dominik Koštialik a

Ján Abrahámovský

5. Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2013
Uznesenie č. 40/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo návrh na úpravu rozpočtu č. 2
na rok 2013.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
6. Zrušenie uznesenia č. 36/2013 v plnom rozsahu
Uznesenie č. 41/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch zrušilo v plnom rozsahu uznesenie č. 36/2013.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
7. Schválenie odpredaja pozemkov
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo odpredaj pozemkov v súlade s § 9 a, ods. 2,
zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, parc. č. KN 550, 546, 543, 544/1,
2
p. Štefanovi Kútnemu, Ladce, za cenu 20 eur/m . Presná výmera pozemkov bude
stanovená geometrickým plánom.
Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
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8. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku pre detské ihrisko
Uznesenie č. 43/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo dlhodobý prenájom pozemku KNC
552/1,LV č. 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9, odst. 8. písm. e/,
2
zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí o výmere 297,83 m , žiadateľovi
Materské centrum „MIMČO“ Ladce, v areáli Materskej školy v Ladcoch za účelom
vybudovania nového detského ihriska.
Odôvodnenie: Občianske združenie vybuduje zariadenie detského ihriska
bezodplatne ktoré bude slúžiť aj pre potreby Materskej školy.
Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9a, zákona č. 138/1991 Zb.
o maje obcí v platnom znení.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
9. Zrušenie VZN č. 1/2006 o chove, vodení a držaní psov na území obce Ladce
Uznesenie č. 44/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch zrušilo v plnom rozsahu VZN č. 1/2006
o chove, vodení a držaní psov na území obce Ladce.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
10. Zrušenie uznesenia č. 91/2007 v plnom rozsahu
Uznesenie č. 45/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch zrušilo v plnom rozsahu uznesenie č. 91/2007 Štatút obce Ladce.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
11. Žiadosť o poskytnutie priestorov v Dome kultúry
Uznesenie č. 46/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch zamietlo žiadosť o poskytnutie priestorov
v Dome kultúry pre založenie folklórneho súboru. Žiadosť môže byť znova
prejednaná ak o návštevu krúžku prejaví záujem aspoň 20 osôb. V prípade
poriadania tanečných zábav sa postupuje podľa už schválených zásad a poplatkov
pre prenájom priestorov v Dome kultúry.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
12. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 3 na rok 2013
Uznesenie č. 47/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 3
na rok 2013.
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Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,

13. Schválenie čiastky 200 eur na posedenie s dôchodcami
Uznesenie č. 48/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo čiastku 200 eur na zabezpečenie posedenia
s dôchodcami.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
14. Schválenie čiastky 1 000 eur na oslavy 130. výročia DHZ
Uznesenie č. 49/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo čiastku 1 000 eur na oslavy 130. výročia
založenia DHZ v obci.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
15. Schválenie čiastky 500 eur na projekt zníženia energetickej náročnosti objektu MŠ
Uznesenie č. 50/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo čiastku 500 eur na projekt zníženia
energetickej náročnosti objektu Materskej školy.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
16. Schválenie čiastky 100 eur pre Ligu proti reumatizmu
Uznesenie č. 51/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo čiastku 100 eur - jednorazový finančný
príspevok Lige proti reumatizmu.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
17. Schválenie príspevku pre CVČ Púchov, Ilava a Považská Bystrica
Uznesenie č. 52/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo čiastku 29 eur/žiaka v školskom roku
2013/2014 ktorý navštevuje CVČ mimo svojho trvalého pobytu.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
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18. Schválenie bezplatného prenájmu veľkej sály
Uznesenie č. 53/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo bezplatný prenájom veľkej sály
Domu kultúry v Ladcoch, pre poriadanie celoslovenskej recitačnej súťaže
„Koyšove Ladce“ dňa 25.10.2013.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
19. Schválenie bezplatného prenájmu vestibulu Domu kultúry
Uznesenie č. 54/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo bezplatný prenájom vestibulu
Domu kultúry, pre výstavu plazov.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
20. Schválenie odpustenia nevymožiteľných pohľadávok obce
Uznesenie č. 55/2013
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že nedoplatky vedené na poplatkoch za komunálny
odpad za obdobie rokov 2003 do roka 2007 a na dani z nehnuteľnosti za roky (viď
príloha) nie je možné v zmysle zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov
vyrubiť ani vymáhať.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ich vyradením z evidencie pohľadávok z účtovníctva.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
C. ukladá
-

V

Ladcoch 26. septembra 2013

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová
Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Dominik Koštialik
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....................................................
p. Ján Abrahámovský

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 26. septembra 2013 na obecnom úrade v Ladcoch

Prítomní: viď prezenčná listina - 9 - prítomných poslancov
0 - neprítomných poslancov

ROKOVANIE
1. Zasadanie obecného zastupiteľstva začal a viedol starosta obce Ing. arch. Ján Remo.
2. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený program riadneho zasadania
obecného zastupiteľstva.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p. p. Daniela Hudecová, František Meliš, Gabriela Melicherová
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Dominik Koštialik

a

Ján Abrahámovský

3. Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2013
Ing. Černotorá, predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na úpravu rozpočtu
č. 2 na rok 2013.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh na úpravu rozpočtu č. 2 pre rok
2013 jednohlasne schválili.
4. Zrušenie uznesenia č. 36/2013 v plnom rozsahu
Obecné zastupiteľstvo prijalo na minulom zasadaní uznesenie na odpredaj pozemkov
p. Štefanovi Kútnemu. V uznesení bol omylom schválený aj pozemok parc. č. KN 544/2,
ktorého nie je vlastníkom obce Ladce.
Z uvedeného dôvodu musí byť uznesenie zrušené v plnom rozsahu a prijaté opravné.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili opravné uznesenie na
odpredaj pozemkov p. Štefanovi Kútnemu.
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5. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku KN C 52/1 Materské centrum „MIMČO“
Materské centrum „MIMČO“ požiadalo o prenájom pozemku parc. č. KN C 552/1 pre
vybudovanie zariadenia detského ihriska v areáli Materskej školy v Ladcoch.
Z dôvodu, že tieto zariadenia budú realizované cez dotáciu, musí Materské centrum
„MIMČO“ mať uzatvorenú Zmluvu o prenájme, nakoľko zariadenia sú realizované na
pozemku vo vlastníctve obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dlhodobý prenájom pozemku
parc. č. KN 552/1 za účelom vybudovania zariadenia detského ihriska.
6. Zrušenie VZN č. 1/2006 o chove, držaní a vodení psov na území obce Ladce
Okresná prokuratúra v Trenčíne vykonala kontrolu vydaného VZN č. 1/2006 o chove, držaní
a vodení psov na území obce Ladce.
Prokurátor poukázal na nedostatky a prijať opatrenia na ich odstránenie.
Poslancom bol predložený návrh na zrušenie uvedeného VZN, nakoľko právnik vypracuje nové
VZN ktoré bude poslancom predložené na schválenie.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zrušili VZN č. 1/2006 o chove, držaní
a vodení psov na území obce Ladce.
7. Zrušenie uznesenia č. 91/2007 – Štatút obce v plnom rozsahu
Okresná prokuratúra v Trenčíne vykonala kontrolu Štatútu obce Ladce, ktorý bol schválený
obecným zastupiteľstvom uznesením č. 91/2007.
Prokurátor poukázal na nedostatky a prijať opatrenia na ich odstránenie.
Poslancom bude predložený na schválenie nový návrh ktorý vypracuje právnik.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne uznesenie č. 91/2007 – Štatút obce Ladce
zrušili v plnom rozsahu.
8. Žiadosť o poskytnutie priestorov v Dome kultúry
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou p. Miloša Tučka,
ktorý žiada o poskytnutie priestorov v Dome kultúry za účelom založenia folklórneho súboru
a tiež priestory pre poriadanie spoločenských akcií pre občanov od 40 rokov veku.
K žiadosti bola diskusia, kde poslanci vyslovili názor, aby p. Tučka najskôr urobil prieskum
záujmu o založenie folklórneho súboru resp. účinkovania v ňom a v prípade ak bude
záujem aspoň 20 ľudí, môže zastupiteľstvo jeho žiadosť posúdiť znova.
V prípade poriadania spoločenských akcií pre občanov od 40 rokov, môže si p. Tučka
sálu prenajať za podmienok ako sú schválené obecným zastupiteľstvom.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zamietli žiadosť o poskytnutie
priestorov v Dome kultúry.
9. Návrh na úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2013
Ing. Černotová predložilia poslancom návrh na úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2013.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh na úpravu rozpočtu č. 3
jednohlasne schválili.
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10. Schválenie čiastky 200 eur na posedenie s dôchodcami
Predseda kultúrnej komisie oboznámil poslancov, že 12. októbra 2013 bude obec poriadať
posedenie s dôchodcami v rámci mesiaca Úcty k starším.
Na túto akciu je objednaná hudobná skupina „Kysucký prameň“. Občanom sa pripraví aj
občerstvenie a preto je potrebné schváliť čiastku 200 eur na pokrytie najnutnejších
výdavkov.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili čiastku 200 eur na posedenie s dôchodcami.

11. Schválenie čiastky 1 000 eur na oslavy 130. výročia založenia DHZ v obci
V nedeľu 29.09.2013 pripravuje DHZ v Ladcoch oslavy 130. výročia založenia hasičského
zboru v obci. V rámci osláv bude posvätená zástava hasičského zboru a spomienková
slávnosť v Dome kultúry. Pri tejto príležitosti sa dali vyrobiť upomienkové predmety a bude
pripravené občerstvenie pre pozvaných hostí a členov DHZ.
Uvedená čiastka bude slúžiť na zabezpečenie týchto výdavkov.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili čiastku 1 000 eur na zabezpečenie osláv
130. výročia založenia DHZ v obci.

12. Schválenie čiastky 500 eur na projekt zníženia energetickej náročnosti objektu Materskej
školy
Starosta oboznámil poslancov, že sa pripravuje projekt zníženia energetickej náročnosti
objektu Materskej školy. Tento projekt sa spracováva a obec bola tiež oslovená aby prispela
čiastkou na jeho úhradu, nakoľko rodičia detí ktoré navštevujú Materskú školu, hlavne
zástupcovia Materského centra „MIMČO“ financie na jeho zaplatenie zabezpečujú
sponzorsky i keď budova patrí obci.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili čiastku 500 eur na projekt zníženia
energetickej náročnosti objektu Materskej školy.

13. Schválenie čiastky 100 eur pre Ligu proti reumatizmu
Ing. Koyš, predseda finančnej komisie oboznámil poslancov so žiadosťou organizácie Liga
proti reumatizmu, ktorá žiadala príspevok na svoju činnosť.
Vzhľadom na to, že v rozpočte nebola plánová žiadna čiastka pre príspevky spoločenským
organizáciám predložil túto žiadosť na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili čiasku 100 eur Lige proti reumatizmu.

14. Žiadosť o súhlas s vydláždením obecného pozemku – vstup do domu
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Ľubomíry Prnovej, ktorá žiada o súhlas
na vydláždenie obecného pozemku pred vstupom do jej rodinného domu č. s. 11 a 12.
Žiadosť bude daná na posúdenie právnikovi resp. stanovenie podmienok za ktorých môže
p. Prnová obecný pozemok upraviť vydláždením rozoberateľnou dlažbou.
15. Žiadosť o príspevok pre CVČ Púchov, Ilava a Považská Bystrica
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami CVČ z Púchova, Ilavy a Považskej
Bystrice, ktoré žiadajú príspevky na činnosť detí, ktoré tieto centrá navštevujú z našej obce.
Jednotlivé žiadosti tvoria prílohu zápisnice.
K prejednávanému bodu bola diskusia, kde poslanci vyslovili k danej problematike svoje
názory a bolo prijaté uznesenie o výške príspevku na jedno dieťa.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili čiastku 29 eur /žiaka v školskom roku 2013/214 ktorý
navštevuje CVČ mimo svojho trvalého bydliska.
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16. Žiadosť o bezplatný prenájom veľkej sály Domu kultúry
Starosta obce predniesol žiadosť o bezplatný prenájom veľkej sály Domu kultúry
za účelom poriadania celoslovenskej recitačnej súťaže „Koyšove Ladce“, ktorá sa
uskutoční 25. októbra 2013.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili bezplatný prenájom veľkej sály
Domu kultúry za účelom poriadania celoslovenskej recitačnej súťaže „Koyšove Ladce“
dňa 25.10.2013.
17. Návrh VZN obce – Zásady hospodárenia s majetkom obce
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s návrhom VZN obce - Zásady
hospodárenia s majetkom obce.
Návrh je zverejnený a poslanci budú o ňom hlasovať na októbrovom zasadaní obecného
zastupiteľstva.
18. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace júl – september 2013
Ing. Kalusová, HK obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva vo svojej správe
o kontrolnej činnosti, ktorú vykonala v mesiacoch júl – september 2013.
Správa HK tvorí prílohu zápisnice.
19. Schválenie zámeru odkúpenia bytov do vlastníctva obce cez ŠFRB
Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom, ktorým by obec mohla odkúpiť
postavené byty na Záhradnej ulici ako nájomné byt cez ŠFRB za výhodných podmienok,
kde by obec dostala úver od ŠFRB a nenávratnú dotáciu až do výšky 45 %.
Zámer poslancom bližšie objasnil aj súčasný majiteľ bytov p. Duda.
Poslanci k zámeru diskutovali a vyslovili názor, že je potrebné najprv urobiť prieskum, či by
bol záujem o nájomné byty a tiež je potrebné vedieť cenu jednotlivých bytov, čo má
vplyv na výšku nájomného.
Po vyhodnotení záujmu bude obecné zastupiteľstvo znova o zámere hlasovať.
20. Schválenie odpustenia nevymožiteľných pohľadávok obce
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie odpustenie
nevymožiteľných pohľadávok obce. Tieto pohľadávky vznikli v období rokov 2003 a 2007.
V súlade so zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov ich obec nemôže vyrubiť ani
vymáhať.
Zoznam nevymožiteľných pohľadávok obce za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti tvorí
prílohu zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili odpustenie nevymožiteľných
pohľadávok obce v súlade s predloženým zoznamom.
21. Pripomienky a návrhy
p. Janka Koštialiková, občianka časti Tunežice – kedy bude vybudovaný chodník, ktorý by
občanom ulice Bottovej za železnicou skrátil prístup k podchodu pod železničnou traťou
- osadiť „spomaľovacie prahy“ na ulici Bottovej - miestna komunikácia ktorá je prístupová
cesta k nákladnej vrátnici Považskej cementárne alebo sprehľadnenie prudkej zákruty
z dôvodu narastených kríkov a stromov – vodiči nedodržujú povolenú rýchlosť a tento úsek
je nebezpečný
- udržiavanie priestranstva okolo „kríža“ v tejto časti obce ( kosenie a pod.)
- osvetlenie Bottovej ulice - časť osvetlenie nefunguje.
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p. Hudecová Daniela, poslankyňa - kedy sa bude čistiť Slatinský potok
p. František Meliš, poslanec – zatápanie podchodu pod železničnou traťou
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ - vysvetlila poslancom prečo nie je otváranie
školy v ranných hodinách - družina pre deti.
O uvedenú službu bol pre školský rok záujem
len pre 3 deti.
Starosta obce - oboznámil poslancov o výsledku posledného súdneho konania v súdnom spore
s Bednárikom.
22. Návrh na uznesenie
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili návrh na uznesenie
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 26. septembra 2013.

23. Záver
Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a návrhoch
prítomných zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Ladcoch 26. septembra 2013

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
p. Dominik Koštialik
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.......................................................
p. Ján Abrahámovský

