P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 26. júna 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,
Ing. Peter Bračík, František Meliš
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Ján Abrahámovský a Gabriela Melicherová

3.

Záverečný účet obce za rok 2011.

4.

Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2011 a jeho schválenie.

5.

Návrh poslancov do Rady školy pri ZŠ v Ladcoch.

6.

Návrh na zmenu otváracích hodín prevádzky „Herňa 777“ na základe opakujúcich
sa sťažností občanov na rušenie nočného kľudu.

7. Zrušenie uznesení č. 21/2012 a č. 30/2012 v plnom rozsahu.
8. Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2012.
9. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace máj a jún 2012.
10. Plán práce HK obce na II. polrok 2012.
11. Prenájom priestorov „Kaplnky“ v prospech Rímskokatolíckeho farského úradu,
farnosť Ladce.
12. Pripomienky a návrhy.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver.

U ZN E SE N IE
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 26. júna 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo

A . berie na vedomie
1. Záverečný účet obce za rok. 2011.
2. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2011 a správu audítora.
3. Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace máj a jún 2012.
B. schvaľuje
1. Program zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení : p. p.

Daniela Hudecová,
Ing. Peter Bračík, František Meliš

3. Zapisovateľka :

Ľubomíra Porubčanová

4. Overovateľov zápisnice :

p.
p. p.

Ján Abrahámovský a Gabriela Melicherová

5. Záverečný účet obce za rok 2011
Uznesenie č. 31/2012
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo Záverečný účet obce za rok 2011 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo použitie prebytku vo výške 56.866,67 eur
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších na:
- 10 % tvorba rezervného fondu a to 3.740 eur
- 90 % kapitálový účet obce a to 33.658 eur
Počet prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3,
6. Návrh poslancov do Rady školy
Uznesenie č. 32/2012
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo členov Rady školy pre nové volebné
obdobie z radov poslancov obecného zastupiteľstva nasledovne:
Ing. Jaroslav Koyš, Gabriela Melicherová, Dominik Koštialik a Vladimír Chovanec.
Počet prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3,
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7. Zmena otváracích hodín prevádzky „Herňa 777“
Uznesenie č. 33/2012
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo zmenu otváracích hodín prevádzky
„Herňa 777“ v súlade s otváracími hodinami ako boli schválené pre všetky prevádzky
pohostinstiev na území obce a to nasledovne:
- pondelok až štvrtok do 22.30 hod.
- piatok
a sobota do 24.00 hod.
- nedeľa
do 22.30 hod.
Počet prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3,
8. Zrušenie uznesení č. 21/2012 a 30/2012
Uznesenie č. 34/2012
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch zrušilo v plnom rozsahu prijaté uznesenia
č. 21/2012 a 30/2012.
Počet prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3,
9. Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2012
Uznesenie č. 35/2012
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo návrh na úpravu rozpočtu č. 2
na rok 2012.
Počet prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3,
10. Schválenie plánu práce HK obce na II. polrok 2012
Uznesenie č. 36/2012
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo plán práce HK obce na II. polrok 2012.
Počet prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3,
11. Schválenie zámeru dlhodobého prenájmu priestorov
Uznesenie č. 37/2012
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo zámer dlhodobého prenájmu priestorov
budovy č. s. 66, ul. Podjavorinskej, Ladce časť Tunežice ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s § 9, odst. 8, písm. e/, zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Rímskokatolíckemu farskému úradu, farnosť Ladce, pre účely bohoslužieb.
Obec dodržala zákonný postup v zmysle § 9a/ zákona č. 138/1991 Zb. .
Počet prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3,
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C. ukladá
-

V

Ladcoch 26. júna 2012

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

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

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 26. júna 2012 na obecnom úrade v Ladcoch

Prítomní: viď prezenčná listina - 6 - prítomných poslancov,
3 - neprítomní poslanci – Ing. J. Koyš, D. Koštialik,
V. Chovanec

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

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Ján Abrahámovský

a Gabriela Melicherová

3. Záverečný účet obce za rok 2011
Ing. Černotová, účtovníčka predložila poslancom obecného zastupiteľstva Záverečný účet
obce za rok 2011 a oboznámila poslancov so správou audítora.
Záverečný účet obce za rok 2011 tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie predložený Záverečný účet obce za
rok 2011 a správu audítora o hospodárení obce.
4. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2011 a jeho schválenie
Ing. Kalusová, HK obce predložila stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2011 a
k hospodáreniu obce za rok 2011.
Stanovisko HK obce tvorí prílohu zápisnice a poslanci ho zobrali na vedomie.
V závere HK obce odporučil poslancom obecného zastupiteľstva Záverečný účet obce
za rok 2011 prijať bez výhrad.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili Záverečný účet obce za rok
2011 a výsledok hospodárenia bez výhrad.
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5. Návrh poslancov do Rady školy pri ZŠ v Ladcoch
Vzhľadom na to, že mandát zvolenej Rady školy pri ZŠ v Ladoch končí budú vyhlásené
nové voľby členov Rady školy.
Rada školy sa skladá so zástupcov:
4 - rodičia, 2 - učitelia, 1- správny zamestnanec, 4 – poslanci
Starosta predložil návrh na členov Rady školy z radov poslancov.
Za členov Rady školy boli navrhnutí poslanci:
Ing. Jaroslav Koyš, Gabriela Melicherová, Dominik Koštialik a Vladimír Chovanec.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili predložený návrh na členov
Rady školy pri ZŠ v Ladcoch.
6. Návrh na zmenu otváracích hodín prevádzky „Herňa 777“
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so sťažnosťou občana
bývajúceho v časti, kde je zriadená prevádzka „Herňa 777“ v ktorej sa sťažuje na rušenie
nočného kľudu nadmerným hlukom z tejto prevádzky až do skorých ranných hodín.
Táto prevádzka je síce prevádzkovateľom označená za herňu, ale v skutočnosti sa jedná
o radové pohostinstvo.
Sťažnosti na rušenie nočného kľudu boli už aj v minulosti. Prevádzkovateľ bol upozornený
avšak k náprave nedošlo.
Poslanci sa zhodli, že je potrebné aj v tejto prevádzke zmeniť otváracie hodiny tak ako
boli schválené pre všetky pohostinstvá na území obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zmenu otváracích hodín
prevádzky „Heňa 777“.
7. Zrušenie prijatých uznesení č. 21/2012 a č. 30/2012
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 21/2012 o výške pokút za nepodanie daňového
priznania k dani z nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, že táto právomoc neprislúcha schvaľovaniu
obecnému zastupiteľstvu nakoľko ju upravuje príslušný zákon č. 511/1992 Z. z. v znení
neskorších zmien o dani z nehnuteľnosti je preto potrebné prijaté uznesenie zrušiť.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 30/2012 dodatok k VZN o opatrovateľskej službe.
Dodatok upravoval výšku úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu.
Vzhľadom na to, že dňa 20. júna 2012 poslanci NR SR prijali opatrenie k zákonu
č. 580/2004 Z. z. v § 110 písm. c) sa vypustil odsek 4 - čo znamená, že obec nie je
povinná určiť vo VZN sumy úhrady podľa § 72 ods. 2 najneskôr do 30. júna 2012.
a preto je potrebné prijaté uznesenie zrušiť.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zrušili v plnom rozsahu uznesenia
č. 21/2012 a č. 30/2012.
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 2 na rok 2012
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh na úpravu rozpočtu obce č. 2
na rok 2012.
V rozpočte neboli navrhnuté žiadne prostriedky na projektové práve pre dopravné značenie
ktoré obec potrebuje realizovať.
V súčasnosti obec predĺžila zmluva na prenájom priestranstva pri futbalovom ihrisku do
konca kalendárneho roka 2012. Mesačná výška nájmu je 600 eur.
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Tieto prostriedky budú v rozpočte zaradené v príjmovej časti a vo výdajovej sa bude
počítať s čiastkou 1 000 eur na uvedené projektové práce a ostatné prostriedky sa použijú
podľa potreby.
9. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace máj a jún 2012
Ing. Kalusová, HK obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva správu o kontrolnej
činnosti ktorú vykonala v mesiacoch máj a jún 2012.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva predloženú správu HK obce zobrali na vedomie.
10. Plán práce HK obce na II. polrok 2012
Ing. Kalusová, HK obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh plánu práce
na II. polrok 2012.
Plán práce HK obce na II. polrok 2012 tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili plán práce HK obce na II. polrok
2012.
11. Prenájom priestorov „Kaplnky“ v prospech Rímskokatolíckeho farského úradu, farnosť
Ladce
Starosta obce predložil žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu, farnosť Ladce
o doriešenie užívania budovy „Kaplnky“ v časti obce Tunežice, ktorú farnosť užíva pre
bohoslužby. Doposiaľ nebol upravený vlastnícky vzťah cirkvi k tejto budove. Súčasný stav
je možné upraviť buď dlhodobým nájmom alebo odpredajom.
Vzhľadom na to, že sa zistilo, že časť budovy stojí na nevysporiadanom pozemku, bol
predložený návrh na schválenie dlhodobého prenájmu týchto priestorov cirkvi.
Novovzniknutá farnosť však nemá dostatok finančných prostriedkov na údržbu, prípadné
rekonštrukcie a tiež na úhradu energií a preto bude tento stav riešený v rámci rozpočtu
obce formou dotácie tak ako obec poskytuje dotácie spoločenským organizáciám na území
obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zámer dlhodobého prenájmu
budovy – „Kaplnka“ č. s. 66, ul. Podjavorinskej, Ladce časť Tunežice ako prípad hodný
osobitného zreteľa, Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Ladce, pre bohoslužby veriacich.
12. Pripomienky a návrhy
Ing. Kalusová, HK obce - predložila návrh aby obce v súlade so zákonom č. 511/1992 Z. z.
o dani z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnila
dlžníkov týchto daní a poplatkov ak výška dlhu je u fyzickej osoby
160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur
G. Melicherová, poslankyňa – doriešiť s vedením Doprastavu a. s. lom Tunežice prístupovú
cestu cez lom pre občanov ktorí vlastnia pozemky v Záhorí
J. Abrahámovský, poslanec – chodník cca 200 m - skratka pre občanov k podchodu pod
železničnú trať v Tunežiciach od domu č. s. 109 po č. s. 114
ul. Bottova
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- oprava bránky na cintoríne v Tunežiciach a pokosenie oboch
cintorínov
13. Návrh na uznesenie
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili návrh na uznesenie
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2012.
14. Záver
Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a návrhoch
prítomných zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Ladcoch 26. júna 2012
Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

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

