P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 14. marca 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,
Ing. Jaroslav Koyš a František Meliš
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Dominik Koštialik

a

Vladimír Chovanec

3. Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia – výmena svietidiel.
4. Schválenie VZN obce Ladce o financovaní škôl a školských zariadení na území obce.
5. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace február a marec 2013.
6. Žiadosť súkromného CVČ Nemšová o dotáciu.
7. Pripomienky a návrhy.
8. Návrh na uznesenie.
9. Záver.

U ZN E SE N IE
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 14. marca 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A . berie na vedomie
1. Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
2. Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace február a marec 2013.
B. schvaľuje
1. Program zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení : p. p.

Daniela Hudecová,
Ing. Jaroslav Koyš, František Meliš

3. Zapisovateľka :

Ľubomíra Porubčanová

4. Overovateľov zápisnice :

p.
p. p.

Dominik Koštialik a Vladimír Chovanec

5. Schválenie VZN obce Ladce o financovaní škôl a školských zariadení na území obce
Uznesenie č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo VZN č. 2/2013 obce Ladce o financovaní
škôl a školských zariadení na území obce.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0
6. Žiadosť súkromného CVČ Nemšová o dotáciu
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo dotáciu vo výške 1 600 eur pre
Súkromné centrum voľného času Nemšová.
Počet prítomných: 9
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0
C. ukladá
V

Ladcoch 14. marca

2013

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová
Overovatelia zápisnice:

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

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 14. marca 2013 na obecnom úrade v Ladcoch

Prítomní: viď prezenčná listina – 9 - prítomných poslancov
0 - neprítomní poslanci

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:
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p. p. Daniela Hudecová, Ing. Jaroslav Koyš, František Meliš
Počet prítomných:
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,
Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Dominik K o š t i a l i k

a

Vladimír Ch o v a n e c

3. Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorý
vypracovala firma Development Mobilier s. r. o. Piešťany.
Zasadania obecného zastupiteľstva sa osobne zúčastnili aj zástupcovia firmy p. Daniel
Mareček a Dušan Knap a bližšie poslancom objasnili predložený návrh a jeho výhody pre
obec, výmenou starých svietidiel verejného osvetlenia za nové LED svietidlá.
Obec v súčasnosti na verejné osvetlenie minie ročne cca 103 257 kWH čo je asi 18 000 eur
plus údržba v čiastke 1 760 eur/ročne.
Po výmene by bola spotreba asi 27 419 kWh čo je pri dnešnej cene za 1 KWh cca
4 800 eur.
Obec by ušetrila ročne približne 74 %.
V obci by bolo vymenených všetkých 207 svietidiel, zmena spôsobu regulácie
(astronomickými hodinami) v prípade potreby aj výmena nefunkčných rozvádzačov.
Celú rekonštrukciu by financovala fy Development Mobilier s. r. o. s ktorou by obec uzatvorila
zmluvu o dielo a ktorej súčasťou by bol splátkový kalendár. Obec by splátku realizovala raz
ročne a bola by to čiastka, ktorú by obec ušetrila. Výška úspory by bola stanovená
projektom. Obec by túto investíciu splatila približne za 7 – 9 rokov, podľa výšky investície.
Svietidlá majú garantovanú životnosť 15 rokov, sú bez údržbové. Počas doby splácania
môže obec zmeniť dodávateľa elektrickej energie za obci výhodnejšieho. Je tiež možnosť
regulácie celej sústavy verejného osvetlenia. Takéto financovanie nezaťažuje obec
jednorázovo.
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Ak sa obec rozhodne pre tento spôsob rekonštrukcie verejného osvetlenia, bude
spracovaný projekt a vyhlásená verejná súťaž.
Poslanci predložený návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia zobrali na
vedomie.
4. Schválenie VZN obce Ladce o financovaní škôl a školských zariadení na území obce
Na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 28. februára 2013 bol poslancom predložený
návrh VZN obce o financovaní škôl a školských zariadení na území obce.
Návrh bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote aj na úradnej tabuli obce.
K návrhu neboli podané pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili VZN č. 2/2013 o financovaní
škôl a školských zariadení na území obce.
5. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace február a marec 2013-03-15
Ing. Kalusová, HK obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so správou
o kontrolnej činnosti, ktorú vykonala v mesiacoch február a marec 2013.
Poslanci správu o kontrolnej činnosti zobrali na vedomie.
Správa HK obce o kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.
6. Žiadosť súkromného CVČ Nemšová o dotáciu
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou súkromného CVČ Nemšová o dotáciu.
Tieto finančné prostriedky sú zameškané za obdobie od 15.9.2012 pre vedúcich
záujmových krúžkov v rámci nášho školského zariadenia.
Poslanci v diskusii vyjadrili názor, že je potrebné poskytnúť dotáciu pre žiadateľa
nakoľko vedúci krúžkov činnosť vykonali. Dotácia bude však pokrývať iba obdobie pol
roka. Výška ďalších dotácií pre súkromné CVČ bude upresnená až po obdržaní
stanoviska Ministerstva školstva SR a ZMOS-u.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dotáciu vo výške 1 600 eur
pre súkromné CVČ Nemšová. Táto dotácia je pre 8 vedúcich záujmových krúžkov.
7. Pripomienky a návrhy
Michal Martinák, občan - na minulom zasadaní obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť
zriadenie parkovacích miest pri bytovom dome č. s. 149,
ul. Záhradná. p. Martinák opätovne požiadal poslancov
o prehodnotenie, nakoľko pri dome nie je dostatok parkovacích
miest. Spoločenstvo by s obcou uzavrelo zmluvu o dlhodobom
prenájme pozemku, úpravy pre parkovanie by urobili na náklady
spoločenstva.
Je potrebné aby žiadosť podalo spoločenstvo s podpismi všetkých
štyroch vlastníkov. Žiadosť bude následne prejednaná
zastupiteľstvom.
Ing. Jaroslav Koyš, poslanec – predniesol návrh aby bola prehodnotená zmluva
o vykonaní služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi.
Komisia odporučuje túto zmluvu prehodnotiť, niektoré činnosti
môže vykonávať aj vedúci pracovnej skupiny, čím by sa upravil
rozsah činností v tejto zmluve a upravila by sa aj výška
odmeny. Komisia postupne prehodnocuje všetky zmluvy
a dohody a chce týmto spôsobom znížiť výdavky obce.
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8. Návrh na uznesenie
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili návrh na uznesenie
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 14. marca 2013.
9. Záver
Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a návrhoch
prítomných zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Ladcoch 14. marca 2013

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

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

