P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 22. mája 2012

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, František Meliš
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Vladimír Chovanec a Ing. Jaroslav K o y š

3. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku pod montovanú garáž – Dušan Mateička,
Ladce.
4. Schválenie odpredaja pozemku – Ján Rafaj, prechodne bytom Ladce.
5. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú
službu.
6. Návrh Dodatku VZN č. 2/2011 - školský zákon, tretia časť, článok 5 – školský klub.
7. Organizačné a finančné zabezpečenie 540. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Ladce a 615. výročia prvej písomnej zmienky o obci Tunežice.
8. Pripomienky a návrhy.
9. Návrh na uznesenie.
10. Záver.

U ZN E SE N IE
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 22. mája 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Obecné zastupiteľstvo
A . berie na vedomie
1. Návrh Dodatku VZN č. 2/2011 – školský zákon – úprava času prevádzky školského
klubu.
2. Organizačné a finančné zabezpečenie osláv 540. výročia prvej písomnej zmienky o
obci Ladce a 615. výročia prvej písomnej zmienky o obci Tunežice.
B. schvaľuje
1. Program zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení : p. p.

Daniela Hudecová,
Dominik Koštialik, František Meliš

3. Zapisovateľka :

Ľubomíra Porubčanová

4. Overovateľov zápisnice :

p.
p. p.

Vladimír Ch o v a n e c

a Ing. Jaroslav K o y š

5. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku pod montovanú garáž
Uznesenie č. 27/2012
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo dlhodobý prenájom pozemku parcela číslo
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KN 1169/1 o výmere 18 m pre výstavbu montovanej garáže p. Dušanovi Mateičkovi,
bytom Ladce, Janka Kráľa 464.
Počet prítomných:6
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3,
6. Zrušenie uznesení v plnom rozsahu
Uznesenie č. 28/2012
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch ruší v plnom rozsahu Uznesenie č. 37/2003
a Uznesenie č. 54/2003.
Počet prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3,
7. Schválenie odpredaja pozemku
Uznesenie č. 29/2012
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo predaj pozemku ako prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods.8, písm. e/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a to KNC 21/4 o výmere, ktorá bude stanovená geometrickým plánom,
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za cenu vo výške 40 eur/1 m pozemku, p. Jánovi Rafajovi, bytom Dubnica n/Váhom.
Predmetný pozemok je evidovaný na LV č. 1, k. ú. Ladce ako zastavaná plocha.
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Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9 a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.
Počet prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3,
8. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č,. 2/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu
Uznesenie č. 30/2012
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009 o úhrade
za poskytnutú opatrovateľskú službu.
Počet prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3,
C. ukladá
-

V

Ladcoch 24. apríla 2012

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Vladimír Ch o v a n e c
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....................................................
Ing. Jaroslav K o y š

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 22. mája 2012 na obecnom úrade v Ladcoch

Prítomní: viď prezenčná listina - 6 - prítomných poslancov,
3 - neprítomní poslanci – J. Abrahámovský, M. Markuš,
G. Melicherová

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: 6
Hlasovanie: 6 za: , proti:0 , zdržal sa: 0, neprítomný: 3,
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p. p. Daniela Hudecová, Dominik Koštialik, František Meliš
Počet prítomných: 6
Hlasovanie: 6 za:, proti:0, zdržal sa: 0, neprítomný: 3,
Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Vladimír

Ch o v a n e c

a Ing. Jaroslav K o y š

3. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku
Poslanci na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 24. apríla 2012 schválili zámer
dlhodobého prenájmu pozemku parc. č. KN 1169/1 pod montovanú garáž, žiadateľovi
p. Dušanovi Mateičkovi, bytom Ladce, Janka Kráľa 464.
Schválenie zámeru o prenájme pozemku bolo zverejnené na úradnej tabuli obce.
K zámeru neboli podané námietky a preto bol predložený k schváleniu.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dlhodobý prenájom pozemku
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parc. č. KN 1169/1 o výmere 18 m pre výstavbu montovanej garáže p. Dušanovi
Mateičkovi, bytom Ladce, Janka Kráľa 464.
4. Schválenie odpredaja pozemku
Poslanci na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 24. apríla 2012 schválili zámer
predaja pozemku parc. č. KN 21/4 ako prípad hodný osobitného zreteľa p. Jánovi Rafajovi,
bytom Dubnica nad Váhom.
Schválenie zámeru o predaji pozemku bolo zverejnené na úradnej tabuli obce.
K zámeru neboli podané námietky a preto bol predložený k schváleniu.
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K odpredaju uvedeného pozemku boli v roku 2003 prijaté uznesenia č. 37/2003 a 54/2003,
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ktorými bol už predaj schválený a tiež bola schválená aj cena za 1 m predávaného
pozemku.
Odpredaj pozemku nebol zrealizovaný nakoľko nebolo dodržané schválené uznesenie
ktorým bola stanovená výmera predávaného pozemku. Bolo preto potrebné tieto uznesenia
zrušiť v plnom rozsahu.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zrušili v plnom rozsahu prijaté
uznesenia č. 37/2003 a 54/2003.
K odpredaju bude vypracovaný nový geometrický plán, ktorým bude stanovená výmera
predávaného pozemku.
Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj cenu za vypracovanie geometrického plánu
a poplatok za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili odpredaj pozemku KN 21/4 a
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cenu za 1 m predávaného pozemku vo výške 40 eur.
5. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu
Ing. Zahradníková, referent obecného úradu informovala poslancov obecného zastupiteľstva
o zverejnení návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú
službu.
Návrh dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní.
K návrhu neboli podané námietky ani pozmeňujúce návrhy a tak bol predložený poslancom
k schváleniu.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009
o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu.
6. Návrh Dodatku VZN č. 2/2011 – školský zákon
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh
Dodatku VZN č. 2/2011- školský zákon.
Dodatok bude upravovať čas prevádzky školského klubu.
Úprava času prevádzky školského klubu je na žiadosť rodičov.
V súčasnosti je doba prevádzky školského klubu od 11.30 hod do 15.30 hod.
Návrh je na predĺženie doby prevádzky školského klubu do 16.oo hodiny.
Úprava bude platná od 1. septembra 2012 teda od začiatku nového školského roka.
Návrh dodatku VZN bude zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní.
Po tomto termíne bude predložený obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
7. Organizačné a finančné zabezpečenie 540. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ladce
a 615. výročia prvej písomnej zmienky o obci Tunežice
Starosta obce spoločne s kultúrnou komisiou predbežne vytipovali niektoré reklamné predmety
ktoré by sa mohli dať vyrobiť pri príležitosti osláv výročia obce Ladce a Tunežice.
Návrh bol tiež pripraviť slávnostné zasadanie obecného zastupiteľstva, posedenie
s občerstvením pri hudbe pre občanov, atrakcie pre deti.
Vzhľadom na to, že obec sa nachádza v zlej finančnej situácii, obec upustí od výroby
reklamných predmetov a oslavy budú na úrovni akú obec zabezpečila pri májových
oslavách t. j. posedenie pri hudbe, občerstvenie pre občanov, atrakcie pre deti.
Večer bude hodová zábava.
V rámci tohto bodu aj Ing. Kalusová, HK obce oboznámila poslancov s finančnou situáciou
obce a konštatovala, že obec si nemôže v súčasnej situácii dovoliť takéto výdavky ktoré by
zaťažili rozpočet.
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8. Pripomienky a návrhy
Starosta obce – oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o vyúčtovaní elek. energie za
rok 2011- 2012.
Pri tomto vyúčtovaní vznikol nedoplatok vo výške 2 234,89 eur na
odbernom mieste (budova bývalého obecného úradu). Spotreba elek. energie
bola pri rekonštrukcii fary firmou SIBASTAV s. r. o. Považská Bystrica.
Firme bola zaslaná faktúra na úhradu uvedenej čiastky. Následne starosta
osobne rokoval s konateľom firmy Ing. Lukáčom, ktorý uznal, že firma
spotrebovala 70 % z uvedenej čiastky. Navrhol úhradu formou dodávky prác
na dobudovaní miestnej komunikácie pre IBV „Za kaštieľom“ v spolupráci
s Považskou cementárňou a. s. Následne bude vypracovaná dohoda.
- ďalej oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s odpoveďou občana
p.Ladislava Krála k predvolaniu na komisiu OVP k doriešeniu neplatenia
poplatku za domový odpad.
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ - oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva
s výsledkom inšpekcie ktorú vykonala Štátna školská inšpekcia Trenčín
na podnet zriaďovateľa školy, teda Obce Ladce z dôvodu podanej petície
na odvolanie riaditeľky školy a vedenia školy.
Inšpekcia nepotvrdila porušenia zo strany vedenia školy, ktoré boli
napadnuté v petícii.
Obec na požiadanie dostane kópiu tejto správy.
9. Návrh na uznesenie
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili návrh na uznesenie
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 22. mája 2012.
10. Záver
Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a návrhoch
prítomných zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Ladcoch 22. mája 2012
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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.......................................................
Ing. Jaroslav K o y š

