P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 3. júla 2013
1. Začiatok
2. Oboznámenie sa s programom zasadania a jeho schválenie.
a/ Určenie zapisovateľky :

Ing. Daniela Kalusová

b/ Schválenie návrhovej komisie: p. p. Daniela Hudecová,
p. Dominik Koštialik, Bc. Ján Abrahámovský
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. František M e l i š

a Ing. Jaroslav K o y š

3. Schválenie odkúpenia pozemkov parc. č. KN 550, 546, 543, 544/1 a 544/2 – p. Štefan Kútny,
Ladce
4. Schválenie dlhodobého prenájom pozemku v areáli Materskej školy v prospech materského
centra „MIMČO“ pre výstavbu detského ihriska
5. Schválenie návrhu ceny za uloženie výkopového materiálu
6. Schválenie dopracovania realizačného projektu – odkanalizovanie obce Ladce
7. Pripomienky a návrhy
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

U ZN E SE N IE
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 3. júla 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A . berie na vedomie

B. schvaľuje
1. Program zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení : p. p. Daniela Hudecová,
p. Dominik Koštialik, Bc. Ján Abrahámovský
3. Zapisovateľka :
4. Overovateľov zápisnice :

Ing. Daniela Kalusová
p. p.

František Meliš

a

Ing. Jaroslav K o y š

5. Schválenie odpredaja pozemkov parc. č. KN 550, 546, 543, 544/1, 544/2
Uznesenie č. 36/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo odpredaj pozemkov v súlade s § 9a, ods.2, zákona NR
SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí parc. č. KN 550, 546, 543, 544/1, 544/2 p. Štefanovi Kútnemu
Ladce za cenu EUR 20,--/m2. 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: 5
Hlasovanie: za:5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní:4

6. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku v areáli Materskej školy v prospech materského
centra „MIMČO“ pre výstavbu detského ihriska
Uznesenie č. 37/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo dlhodobý prenájom pozemku KNC 52/1 LV č. 1
ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9, odst. 8, písm. e/, zákona NR SR
2
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí o výmere 297,38 m , žiadateľovi Materské centrum
„MIMČO“ Ladce, v areáli Materskej školy v Ladcoch za účelom vybudovania nového
detského ihriska.
Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní:4,

5.

Schválenie návrhu ceny za uloženie výkopového materiálu
Uznesenie č. 38/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo cenu za uloženie výkopového materiálu v súvislosti s
odkanalizovaním obce Ladce vo výške 50 % ceny úložného na najbližšej skládke odpadu.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie: za: 5 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 4 ,

6.

Schválenie dopracovania realizačnej dokumentácie – odkanalizovanie obce Ladce
Uznesenie č. 39/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo dopracovanie projektovej dokumentácie kanalizácie
a vodovodu na ulice, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej dokumentácii.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie: za: 5 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 4 ,

C. ukladá
-

V

Ladcoch 3. júla 2013

Zapísala: Ing. Daniela Kalusová

Overovatelia zápisnice:

....................................................
František M e l i š

....................................................
Ing. Jaroslav K o y š

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 3. júla 2013 na obecnom úrade v Ladcoch

Prítomní: viď prezenčná listina prítomných poslancov
Neprítomní poslanci: Ing. Peter Bračík, p. Melicherová Gabriela, p. Vladimír Chovanec, p. 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: 5
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 ,
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p. p. Daniela Hudecová, Dominik Koštialik, Bc. Ján Abrahámovský
Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

Ing. Daniela Kalusová

Overovateľov zápisnice: p. p. František Meliš a Ing. Jaroslav K o y š
Počet prítomných: 5
Hlasovanie: za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní:4 ,

3. Schválenie odpredaja pozemkov parc. č. KN 550. 546, 543. 544/1, 544/2
Na minulom zastupiteľstve bol schválený zámer odpredaja pozemkov p. Kútnemu Štefanovi. Zámer bol
zverejnený v súlade so zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Na parcelách obce Ladce, ktoré susedia
s predávanými pozemkami bude p. Kútnym vybudovaná príjazdová komunikácia. Podmienky budú
upresnené v zmluve.
Uznesenie č. 36/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo odpredaj pozemkov v súlade s § 9a, ods.2, zákona NR SR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí parc. č. KN 55,. 546, 543, 544/1, 544/2 p. Štefanovi Kútnemu Ladce za
cenu EUR 20,--/m2. 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: 5
Hlasovanie: za:5, proti: 0 , zdržal sa: 0, neprítomní:4

4. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku v areáli Materskej školy v prospech materského
centra „MIMČO“ pre výstavbu detského ihriska
Na minulom zastupiteľstve bol odsúhlasený zámer dlhodobého prenájmu pozemku na výstavbu
detského ihriska v areáli MŠ. Zámer bol zverejnený v súlade so zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení.
Uznesenie č. 37/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo dlhodobý prenájom pozemku KN C 552/1 LV č. 1
ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9, odst. 8, písm. e/, zákona NR SR
2
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí o výmere 297,38 m , žiadateľovi Materské centrum
„MIMČO“ Ladce, v areáli Materskej školy v Ladcoch za účelom vybudovania nového
detského ihriska.
Obec dodržala zákonný postup v zmysle § 9a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie: za:5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 ,

5.

Schválenie návrhu ceny za uloženie výkopového materiálu
V súvislosti s odkanalizovaním obce Ladce sa niektoré firmy obrátili na obec so žiadosťou o umožnenie
uloženia výkopového materiálu, ktorý vznikne pri prácach. Obec Ladce určí lokality, kde bude možné
navážať predmetný výkopový materiál za cenu vo výške 50 % ceny za 1 t uloženia materiálu na
verejnej skládke.
Uznesenie č. 38/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo cenu za uloženie výkopového materiálu v súvislosti s
odkanalizovaním obce Ladce vo výške 50 % ceny úložného za 1 t materiálu na najbližšej skládke
odpadu.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 ,

6. Schválenie dopracovania realizačnej dokumentácie ulíc – odkanalizovanie obce Ladce

-

Jedná sa realizačnú dokumentáciu odkanalizovania ulíc, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej dokumentácii
a je reálna možnosť napojiť ich na budovanú kanalizáciu:
Tunežice ul. Tajovského
Horné Ladce – 1. ulica od cementárne (p. Bednárik, Uríček, Kršík...)
IBV – nová ulica rodinných domov (Za kaštieľom)
RD za ZŠ – Ing. Kušík, p. Jesenský
16 bytový nájomný dom a vedľajší bytový dom
rodinné domy na ulici od podjazdu železnice do Podhoria.
Táto dokumentácia bude hradená z prostriedkov obce, ich výška bude predmetom dohody s projekčnou
organizáciou.
Prepracúvať sa bude i dokumentácia prechodu kanalizácie do Horných Ladiec – nový podchod, areál
ZŠ, vetva pri kostole, prekládka kanalizácie v Tunežiciach za železnicou zo súkromných pozemkov ku
ceste – petícia občanov. Tieto zmeny však nebudú hradené obcou.
Uznesenie č. 39/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo dopracovanie projektovej dokumentácie kanalizácie
a vodovodu na ulice, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej dokumentácii.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie: za: 5 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 4 ,

7. Pripomienky a návrhy
-

Bc. Ján Abrahámovský – vyzvať p. Turzu Ľuboša a p. Šimona o odpratanie dodávky, ktorá zavadzia na
ceste pri dome p. Šimona (cesta do lomu),

-

starosta obce informoval o jednaní s predstaviteľmi Urbárskeho spoločenstva a lesného družstva
o odstránení dubov Pod hájom, ktoré visia nad cestou (1 už spadol) a ohrozujú bezpečnosť
prechádzajúcich.
8. Návrh na uznesenie
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili návrh na uznesenie z riadneho zasadania
obecného zastupiteľstva zo dňa 3. júla 2013.

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

V Ladcoch 3. júla 2013

Zapísala: Ing. Daniela Kalusová

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

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
p. František M e l i š

.......................................................
Ing. Jaroslav K o y š

