P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 24. apríla 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, Ing. Jaroslav Koyš
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Gabriela Melicherová

a

Ján

Abrahámovský

3.

Schválenie zámeru rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci za LED osvetlenie.

4.

Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2013.

5.

Prehľad o čerpaní rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013.

6.

Žiadosť o prenájom veľkej sály Domu kultúry – SZZP – ZO Ladce.

7.

Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku KN 565/4 – Patrik Fišer, Ladce.

8.

Schválenie zámeru na preloženie hospodárskeho dvora obce.

9.

Schválenie zámeru na vyčistenie Slatinského potoka – úsek medzi železnicou a
hlavnou cestou.

10. Schválenie použitia vlastného osobného vozidla na služobnú cestu za náhradu
spotrebovaných pohonných hmôt.
11. Schválenie Smernice o verejnom obstarávaní a zoznamu tovarov a služieb pre
verejné obstarávanie formou zákazky s nízkou hodnotou
12. Pripomienky a návrhy.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver.

U ZN E SE N IE
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 24. apríla 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo

A . berie na vedomie
1. Prehľad o čerpaní rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013.
2. Použitie vlastného motorového vozidla na služobnú cestu.
B. schvaľuje
1. Program zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení : p. p.

Daniela Hudecová,
Dominik Koštialik, Ing. Jaroslav Koyš

3. Zapisovateľka :

Ľubomíra Porubčanová

4. Overovateľov zápisnice :

p.
p. p.

Gabriela Melicherová

a Ján Abrahámovský

5. Schválenie zámeru rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci za LED svietidlá
Uznesenie č. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch zamietlo zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia
v obci za LED svietidlá.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 0, proti: 7, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
6. Návrh na úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2013
Uznesenie č. 18/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce č. 1 na
rok 2013.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
7. Žiadosť o bezplatný prenájom veľkej sály Domu kultúry
Uznesenie č. 19/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo bezplatný prenájom veľkej sály Domu
kultúry v Ladcoch na deň 24. mája 2013, Základnej organizácii Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých v Ladcoch za účelom usporiadania kultúrno-spoločenskej
akcie s členmi družobných organizácií.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
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8. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku parc. č. KN 565/4
Uznesenie č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo zámer dlhodobého prenájmu pozemku
parc. č. KN 565/4 k. ú. Ladce, ul. Ľudovíta Štúra v súlade s § 9a, odst. 1 písm. c, zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Obec dodržala zákonný postup v zmysle § 9a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
9. Schválenie zámeru preloženia hospodárskeho dvora obce
Uznesenie č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer preloženia hospodárskeho dvora obce do
lokality pri Dome kultúry na pozemku KN 95 vo vlastníctve obce.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
10. Schválenie zámeru vyčistenia Slatinského potoka
Uznesenie č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer vyčistenia Slatinského potoka, úsek medzi
železnicou a hlavnou cestou.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
11. Schválenie Smernice o verejnom obstarávaní a zoznamu tovarov a služieb pre verejné
obstarávanie formou zákazky s nízkou hodnotou
Uznesenie č. 23/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo Smernicu o verejnom obstarávaní
a zoznam tovarov a služieb pre verejné obstarávanie formou zákazky s nízkou
hodnotou.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
C. ukladá
V

Ladcoch 24. apríla 2013

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová
Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Gabriela Melicherová
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....................................................
p. Ján Abrahámovský

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 24. apríla 2013 na obecnom úrade v Ladcoch

Prítomní: viď prezenčná listina - 7- prítomných poslancov
2 - neprítomní poslanci - Vladimír Chovanec, Marián Markuš

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. Daniela Hudecová, Dominik Koštialik, Ing. Jaroslav Koyš
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. Gabriela Melicherová a

Ján Abrahámovský

3. Schválenie zámeru rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci za LED osvetlenie
Starosta obce informoval prítomných že spoločne s poslancami Ing. Petrom Bračíkom,
Dominikom Koštialikom a Františkom Melišom boli na obhliadke v obci Bošany, kde je
zrealizovaná výmena verejného osvetlenia za LED svietidlá na jednej ulici.
Každý zo zúčastnených konštatoval, že výmena osvetlenia by pre obec bola
z ekonomického hľadiska výhodná ale pri umiestnení LED svietidiel v takom počte ako
je súčasné teda na každom druhom stĺpe asi nebude dostatočné a tiež sú ostré hrany
v prechode svietidiel.
Zasadania boli prítomní aj zástupcovia firmy, ktorí prítomným objasnili ich pripomienky.
Zároveň predložili aj spracovaný audit jestvujúceho osvetlenia a výšku úspor ktorá by
bola po výmene svietidiel.
Po výmene jestvujúcich 202 svietidiel by bola ročná úspora spotreby elektrickej energie
až 75 % čo je cca 14 700 eur ročne.
Poslanci v diskusii vyjadrili svoj názor na prednesený zámer rekonštrukcie verejného
osvetlenia a zámer jednohlasne zamietli.
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4. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2013
Ing. Černotová, ekonómka predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na úpravu
rozpočtu obce č. 1 na rok 2013.
Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2013 tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválilo návrh na úpravu rozpočtu
obce č. 1 na rok 2013.
5. Prehľad o čerpaní rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013
Ing. Černotová, ekonómka predložila poslancom obecného zastupiteľstva prehľad o čerpaní
rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013.
Prehľad o čerpaní rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013 tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva predložený prehľad o čerpaní rozpočtu
za I. štvrťrok 2013 zobrali na vedomie.
6. Žiadosť o bezplatný prenájom veľkej sály Domu kultúry
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou o bezplatný
prenájom veľkej sály na deň 24. mája 2013 pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých za účelom usporiadania kultúrno-spoločenskej akcie s členmi
družobných organizácií.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne žiadosť o bezplatný prenájom veľkej sály
Domu kultúry schválili.
7. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku KN 565/4
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou p. Patrika Fišera,
bytom Ladce, Ľudovíta Štúra 896/896 o prenájom pozemku parc. Kn 565/4. V súčasnosti cez
pozemok vedie kanalizácia. Pán Fišer žiada o prenájom pozemku nakoľko susedí s jeho
pozemkom, udržiaval by ho, čím by obci odpadli náklady na jeho udržiavanie. V prípade ak by
ho chcela obec odpredať chcel by mať predkupné právo.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zámer dlhodobého prenájmu
pozemku KN 565/4. Zámer bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Po uplynutí
lehoty na zverejnenie bude schválenie prenájmu zaradené do programu obecného
zastupiteľstva.
8. Schválenie zámeru na preloženie hospodárskeho dvora obce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že už v predchádzajúcich
zasadaniach bol do programu zaradený bod o preložení hospodárskeho dvora obce, ktorý
je v súčasnosti v areáli pri Farskom úrade. Bol by rád, keby sa tento dvor presťahoval
do konca budúceho roka.
V tejto súvislosti hľadal vhodné miesto. Objekty by bolo možné preložiť na pozemok vo
vlastníctve obce pri Dome kultúry parc. KN 95. Práce by boli zabezpečené s pracovníkmi
obce s prípadnými nákladmi na oplotenie pozemku a jeho úpravu. Prefabrikované garáže
by boli umiestnené bezprostredne v blízkosti budovy obecného úradu pri vchode do dielní.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zámer preloženia
hospodárskeho dvora obce tak, ako ho navrhol starosta obce.
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9. Schválenie zámeru vyčistenia Slatinského potoka – úsek medzi železnicou a hlavnou
cestou
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva so zámerom vyčistenia Slatinského
potoka v úseku medzi železnicou a hlavnou cestou.
Práce je potrebné robiť ručne, nakoľko v tomto úseku majú občania záhrady na ktorých
pestujú zeleninu.
Bahno z vyčisteného koryta by bolo použité na vysvahovanie brehov potoka. Potok by bolo
potrebné vyčistiť do hĺbky cca 1,2 m.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zámer vyčistenia Slatinského
potoka v úseku medzi železnicou a hlavnou cestou.
10. Schválenie použitia vlastného osobného vozidla na služobnú cestu za náhradu
spotrebovaných pohonných hmôt
Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie použitia vlastného osobného vozidla
na služobnú cestu za náhradu spotrebovaných pohonných hmôt.
Použitie vlastného vozidla na služobnú cestu je v ojedinelých prípadoch, kedy nie je možné
použiť služobné vozidlo.
Túto možnosť upravuje aj zákon o cestovných náhradách § 7 a súhlas na použitie
súkromného vozidla na služobnú cestu dáva zamestnávateľ t. j. starosta obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh zobrali na vedomie.
11. Schválenie Smernice o verejnom obstarávaní a zoznamu tovarov a služieb pre verejné
obstarávanie formou zákazky s nízkou hodnotou
Starosta obce predložil poslancom návrh Smernice o verejnom obstarávaní a zoznam
tovarov a služieb pre verejné obstarávanie formou zákazky s nízkou hodnotou.
Predloženú smernicu je potrebné schváliť z dôvodu zmeny zákona o verejnom obstarávaní.
Smernica tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili Smernicu o verejnom obstarávaní
a zoznam tovarov a služieb pre verejné obstarávanie formou zákazky z nízkou hodnotou.

12. Pripomienky a návrhy
Dominik Koštialik, poslanec – informoval poslancov a prítomných a zároveň ich pozval na oslavy
„Otvára sa máju brána“ ktoré budú dňa 1. mája so začiatkom
od 14 hod. pri Dome kultúry. Pripravený je bohatý kultúrny program,
vystúpenia, prvý ročník súťaže vo varení gulášu a večer od 18 hod.
v Dome kultúry vystúpenie hudobnej skupiny DUO YAMAHA.
František Meliš, poslanec - pozval prítomných na akciu „Pálenie Ďura“ v sobotu 27. apríla
na Skalke v Horných Ladcoch so začiatkom od 21. hod.
Starosta obce - informoval poslancov že 30. apríla o 19 hod. bude kladenie vencov a
pietna spomienka na padlých pri príležitosti osláv „Oslobodenia obce“
v II. svet. vojne.

3

13. Návrh na uznesenie
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili návrh na uznesenie
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 24. apríla 2013.

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

V Ladcoch 24. apríla 2013

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
p. Gabriela M e l i ch e r o v á
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.......................................................
p. Ján A b r a h á m o v s k ý

