P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 16. decembra 2013

1. Začiatok
2. Oboznámenie sa s programom zasadania a jeho schválenie.
a/ Určenie zapisovateľky :

p. Ľubomíra Porubčanová

b/ Schválenie návrhovej komisie: p. p. Gabriela Melicherová
František Meliš, Marián Markuš
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Vladimír Chovanec a Dominik Koštialik

3. Návrh Plánu práce HK obce na I. polrok 2014.
4. Návrh prevodu vyvolanej investície do majetku obce – Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Bratislava.
5. Schválenie nákladov na dodatočné projektové práce dokumentácie „Zásobovanie a odkanalizovanie
okresu Ilava“.
6. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku pre zriadenie 4 parkovacích miest pri dome č. s. 149, ulica
Záhradná.
7. Schválenie odpredaja časti pozemkov parc. č. KN 7 a KN 3, Farskému úradu, farnosť Ladce.
8. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach.
9. Schválenie Rozpočtu obce na rok 2014.
10. Pripomienky a návrhy.
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver.

U ZN E SE N IE
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 16. decembra 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Obecné zastupiteľstvo
A . berie na vedomie
1. Návrh Plánu práce HK obce na I. polrok 2014.
2. Cenovú ponuku na vypracovanie dodatočnej projektovej dokumentácie k projektu
„Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Ilava“.
B. schvaľuje
1. Program zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení : p. p.

Gabriela Melicherová
František Meliš, Marián Markuš

3. Zapisovateľka :

Ľubomíra Porubčanová

4. Overovateľov zápisnice :

p.
p. p.

Vladimír Ch o v a n e c a Dominik K o š t i a l i k

5. Návrh prevodu vyvolanej investície do majetku obce – „Most SO 211-00, Tunežice ponad
diaľnicou
Uznesenie č. 71/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch zamietlo bezodplatný prevod vyvolanej investície
do majetku obce stavebného objektu „Most SO 211-00, Tunežice ponad diaľnicou“.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 0 , proti: 7, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
6. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku pre zriadenie 4 parkovacích miest pri dome
č. s. 149, ulica Záhradná
Uznesenie č. 72/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo dlhodobý prenájom pozemku KN C 121/1,
LV č. 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, odst. 9, písm. c), zákona
2
2
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí o výmere 4 x 15 m t. j. celkom 60 m ,
na dobu 20 rokov, za cenu 1 euro/rok, vlastníkom bytov v bytovom dome č. s. 149,
ulica Záhradná.
Odôvodnenie: vlastníci bytov v dome vybudujú 4 parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť
pre parkovanie ich osobných automobilov.
Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9a), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
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7. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach na území obce Ladce
Uznesenie č. 73/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o dani
z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberanie dane a miestneho poplatku na
území obce Ladce.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
8. Schválenie Rozpočtu obce na rok 2014 a Programového rozpočtu obce na rok 2014
Uznesenie č. 74/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo Rozpočet obce na rok 2014 a Programový
rozpočet obce na rok 2014.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,

C. ukladá
-

V

Ladcoch 16. decembra 2013

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Vladimír Ch o v a n e c
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....................................................
p. Dominik K o š t i a l i k

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 16. decembra 2013 na obecnom úrade v Ladcoch

Prítomní: viď prezenčná listina - 7 - prítomných poslancov
2 - neprítomní poslanci - Daniela Hudecová, Ing. Jaroslav Koyš

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:7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p. p. Gabriela Melicherová, František Meliš, Marián Markuš
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Vladimír Ch o v a n e c

a

Dominik

Koštialik

3. Návrh Plánu práce HK obce na I. polrok 2014
Ing. Prekopová, HK obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh plánu práce HK
obce na I. polrok 2014.
Návrh plánu práce HK obce na I. polrok 2014 tvorí prílohu zápisnice.
Návrh plánu práce HK bude zverejnený na úradnej tabuli obce a následne bude na ďalšom
zasadaní obecného zastupiteľstva schválený.
Poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh plánu práce HK obce na I. polrok 2014
zobrali na vedomie.
4. Návrh prevodu vyvolanej investície do majetku obce – Most SO 211-00, Tunežice ponad
diaľnicou
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom Národnej diaľničnej s
spoločnosti a. s. na bezodplatný prevod vyvolanej investície do majetku obce stavebného
objektu „Most SO 211-00, Tunežice ponad diaľnicou“.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne predložený návrh na bezodplatný prevod
vyvolanej investície do majetku obce „Most SO 211-00, Tunežice ponad diaľnicou“ zamietli.
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5. Schválenie nákladov na dodatočné projektové práce dokumentácie „Zásobovanie
a odkanalizovanie okresu Ilava“
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s cenovou ponukou na dodatočné
projektové práce dokumentácie „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Ilava“.
Cenová ponuku na dodatočné projektové práce tvorí prílohu zápisnice.
Jedná sa o doprojektovanie častí ul. Tajovského, ulica smer na Podhorie, ulica Ľudovíta Štúra
„Za kaštieľom“ a k domu p. Miroslava Jesenského.
Náklady na tieto práce sú rozpočtované vo výške 1 806 eur bez DPH.
Táto čiastka bude zahrnutá v rozpočte obce na rok 2014.
6. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku pre zriadenie 4 parkovacích miest pri dome
č. s. 149, ulica Záhradná
Poslanci obecného zastupiteľstva na novembrovom zasadaní schválili zámerdlho dlhodobého
prenájmu časti pozemku parc. č. KN 121/1 na zriadenie 4 parkovacích miest pre vlastníkov
bytov bývajúcich v tomto dome ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko tieto
parkovacie miesta budú slúžiť iba vlastníkom bytov v tomto bytovom dome.
K zámeru neboli podané žiadne pripomienky ani návrhy.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dlhodobý prenájom pozemku
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parc. č. KN 121/1 o výmere 4 x 15 m , t. j. celkom 60 m , pre zriadenie 4 parkovacích
miest, pre parkovanie osobných vozidiel vlastníkov bytov v bytovom dome č. s. 149,
ulica Záhradná.
7. Schválenie odpredaja časti pozemkov parc. č. KN 7 a KN 3, Farskému úradu, farnosť
Ladce
Poslanci obecného zastupiteľstva na novembrovom zasadaní schválili zámer odpredaja časti
pozemkov parc. č. KN 7 a KN 3 ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre vybudovanie areálu
nového kostola a pastoračného centra, ktoré bude prístupné občanom a bude slúžiť pre oddych
a voľno časové aktivity.
K zámeru neboli podané žiadne pripomienky ani návrhy.
Odpredaj častí týchto pozemkov však poslanci neschválili a hlasovanie bolo odsunuté
do nasledujúceho zasadania obecného zastupiteľstva, nakoľko nebol doložený
geometrický plán, ktorý stanovuje výmeru odpredávaných pozemkov.
8. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach na území obce Ladce
Poslancom bol na novembrovom zasadaní predložení návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012
o miestnych daniach na území obce Ladce.
Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
K predloženému návrhu neboli podané žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy a preto
bol poslancom predložený na schválenie.
Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch jednohlasne schválili Dodatok č. 1 k VZN
č. 2/2012 o miestnych daniach na území obce Ladce.
9. Schválenie Rozpočtu obce na rok 2014
Poslancom bol na novembrovom zasadaní predložení návrh Rozpočtu obce na rok 2014
a Programového rozpočtu obce na rok 2014.
Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
K predloženému návrhu neboli podané žiadne pripomienky.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili Rozpočet obce na rok 2014
a Programový rozpočet obce na rok 2014.
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10. Pripomienky a návrhy
J. Abrahámovský, poslanec - upozorniť SSE a. s. na znečistenú miestnu komunikáciu
v časti Tunežice a tiež aj plochu pri futbalovom ihrisku
v Tunežiciach.
M. Markuš, poslanec - upozorniť firmu ktorá realizuje projekt „Zásobovanie vodou
a odkanalizovanie okresu Ilava“ na úpravu priestranstiev ktoré
pri stavbe používajú v časti Horné Ladce.
11. Návrh na uznesenie
Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch jednohlasne schválili návrh na uznesenie
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 16. decembra 2013.

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

V Ladcoch 16. decembra 2013
Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
p. Vladimír Ch o v a n e c
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.......................................................
p. Dominik K o š t i a l i k

