
P  R  O  G  R  A  M
riadneho  zasadania   obecného   zastupiteľstva   dňa   26. októbra  2011

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,  
                                                                           Marián   Markuš   a Dominik   Koštialik      

        c/  Overovateľov  zápisnice :         p. p.   Ing.  Peter   B r a č í k   a   Vladimír   Ch o v a n e c 
  

   3.  Výber  spoločnosti  na  vývoz  PDO  v  obci.

   4.  Žiadosť  o odkúpenie  nájomného  bytu  - Anton  Podmaninec, Ladce, Záhradná  157.

   5.  Žiadosť  o rozšírenie  priestorov  posilňovne – TJ TATRAN  Cementáreň  Ladce.

   6.  Schválenie  asanácie  domov  č. s. 3 - po  Kukuliašovi  KN 543  a  č. s. 271 – 
        po Valérii  Zelíkovej  KN 546.

   7. Schválenie  odpredaja  pozemkov parc. KN 1967/3, KN  1967/4  a  KN1968 –
       Branislav Lipták,  Ladce, Vážska  397.

8.  Vydanie stanoviska k prenájmu nebytových priestorov pre TJ Tatran Cementáreň ladce.

9.  Žiadosť o finančnú podporu – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ladce. 

10.  Návrh  VZN  obce – prevádzkový  poriadok  cintorínov.

11.  Správa  HK  obce  o  kontrolnej  činnosti  za  mesiac  september a október 2011. 

12.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  č. 3  pre  rok  2011.

13.  Prehľad  o čerpaní  rozpočtu  za  III. štvrťrok  2011.

14.  Hlavné  návrhy  na  tvorbu  rozpočtu  obce  pre  rok  2012.   

15.  Pripomienky  a návrhy.

16.  Návrh  na  uznesenie.

17.  Záver        



U  Z N  E  S E  N  I  E
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  dňa  26. októbra  2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné  zastupiteľstvo

A . berie  na  vedomie
  

1. Výber spoločnosti na vývoz PDO v obci.
2. Návrh VZN obce – prevádzkový poriadok cintorínov. 
3. Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiace  september a október 2011.
4. Prehľad o čerpaní rozpočtu obce za III. štvrťrok 2011.
5. Návrhy na tvorbu rozpočtu obce pre rok 2012.

  
B.  schvaľuje
   
      1.  Program  zasadania   obecného  zastupiteľstva.
 
      2.  Návrhovú komisiu v zložení :  p. p.     Daniela  Hudecová,
                                                                           Marián  Markuš, František  Meliš        

      3.  Zapisovateľka  :                             p.    Ľubomíra   Porubčanová 

      4.  Overovateľov   zápisnice :        p. p.    Ing. Peter  B r a č í k    a Ján  A b r a h á m o v s k ý 

      5.  Žiadosť o     odkúpenie nájomného  bytu   

           Uznesenie   č. 72/2011      

           Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  odkúpenie  nájomného  bytu  súčasnému  
           nájomcovi  Antonovi  Podmanincovi  s manželkou  Magdalénou.  
         
          Počet  prítomných:  7 
          Hlasovanie:   za: 7,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0, neprítomní: 2,

     6.  Žiadosť  o     rozšírenie  priestorov  posilňovne   

          Uznesenie   č.   73/2011

         Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  zámer  prístavby  a rozšírenia  priestorov 
         posilňovne TJ Tatran  Cementáreň  Ladce.

         Počet  prítomných:  7
         Hlasovanie:  za 6, proti: 0,  zdržal  sa: 1, neprítomní: 2,

    7.  Schválenie asanácie domov č.s. 3  KN 543  a     č. s. 271  KN 546    

          Uznesenie   č.  74/2011

          Obecné  zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo asanáciu domov  č. s. 3 KN 543  a č. s. 271
          KN  546.

          Počet  prítomných:  7
          Hlasovanie:   za  7,  proti: 0,  zdržal  sa:  0,  neprítomní: 2,
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     8.  Schválenie odpredaja pozemkov parc. KN 1967/3, KN  1967/4 a     KN 1968   
 
          Uznesenie   č.  75/2011

          Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo predaj pozemkov ako prípad hodný 
          osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods. 8, písm. e/ zákona NR SR č. 138/1991  Zb.  
          o majetku  obcí, vytvorených geometrickým plánom č. 80/2011  a to KNC 1967/3  
          o výmere 152 m2 , KNC 1968  o výmere 42 m2   a KNC 1967/4 o výmere  122 m2 , 
          za  cenu  vo  výške  8,30 eur/ 1 m2  pozemku na ktorom stojí rekreačná chata a 
          2,50 eur/1 m2  pozemku pod prístupovou cestou p. Branislavovi  Liptákovi, bytom
          Ladce,  Vážska  397.
          Obec  dodržala  zákonný  postup  v zmysle  § 9 a/ zákona  č. 138/1991  Zb. o majetku
          obcí  v platnom  znení. 

          Počet  prítomných:  7
          Hlasovanie:   za  7,  proti: 0,  zdržal  sa:  0,  neprítomní: 2,

     9.  Vydanie stanoviska k     prenájmu nebytových priestorov   

          Uznesenie   č.  76/2011

          Obecné  zastupiteľstvo  v  Ladcoch udeľuje  súhlas  pre  TJ  Tatran Cementáreň  Ladce 
          k prenájmu  nebytových  priestorov  pre súkromné  Centrum  voľného  času  Nemšová.

          Počet  prítomných:  7
          Hlasovanie:   za  6,  proti: 0,  zdržal  sa:  1,  neprítomní: 2,

10. Žiadosť o     finančnú podporu   

Uznesenie   č.  77/2011

Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  finančnú  podporu  vo  výške  200 eur
Rímskokatolíckej  cirkvi, Farnosť  Ladce. 

          Počet  prítomných:  7
          Hlasovanie:   za  6,  proti: 0,  zdržal  sa:  1,  neprítomní: 2,

11. Návrh  na  úpravu  rozpočtu  č. 3  pre  rok  2011  

Uznesenie  č.  78/2011
   

          Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo  návrh  na  úpravu  rozpočtu  č. 3
          pre  rok  2011. 

          Počet  prítomných:  7
          Hlasovanie:   za  7,  proti: 0,  zdržal  sa:  0,  neprítomní: 2,
 
C.  ukladá
           -

 V    Ladcoch   26. októbra  2011

 Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová

 Overovatelia  zápisnice: 

                               ....................................................                      .................................................... 
                                     Ing. Peter    B r a č í k                                p.  Ján   A b r a h á m o v s k ý 
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Z  Á  P  I  S  N  I  C  A
z riadneho zasadania  obecného  zastupiteľstva 26. októbra  2011 na obecnom  úrade v  Ladcoch

Prítomní:  viď  prezenčná  listina -   7 -  prítomných  poslancov,  
                                                             2 -  neprítomní  poslanci – D. Koštialik, V. Chovanec        

           
R O K O V A N I E 

1.   Zasadanie  obecného  zastupiteľstva začal a viedol starosta  Ing. arch. Ján  Remo.   

2.   Obecné  zastupiteľstvo  jednohlasne  schválilo predložený  program riadneho zasadania      
      obecného zastupiteľstva.

      Počet  prítomných:    
      Hlasovanie:   za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2,          

      Zástupca  starostu navrhol  zloženie  návrhovej  komisie:     
      p.p. Daniela  Hudecová, Marián  Markuš,  František  Meliš      

      Počet  prítomných:  
      Hlasovanie:  za: 7,  proti: 0, zdržal  sa: 0, neprítomní: 2,  

      Zástupca  starostu  obce  ďalej  určil:                   

      Zapisovateľku:                       p.  Ľubomíra   Porubčanová 

      Overovateľov  zápisnice:  p. p.  Ing. Peter   B r a č í k     a   Ján   A b r a h á m o v s k ý       

3.   Výber  spoločnosti  pre  vývoz  PDO  v     obci              

      Na  minulom  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  starosta  obce  oboznámil  poslancov  s  
      predloženými  cenovými ponukami na vývoz PDO  v obci  od  spoločností  ktoré  boli  oslovené. 
      Zo šiestich oslovených  spoločností  obec  dostala  cenové  ponuky  od  štyroch. 
      Z týchto  ponúk  boli  najlepšie  ponuky  spoločností  AVE  Bratislava  s.r.o.  a spoločnosti  Márius
      Pedersen  a. s.,  ktorá  aj  v súčasnosti  zabezpečuje  vývoz  PDO  v obci. 
      
      Poslanci  by  mali  z  týchto  dvoch  ponúk  vybrať  spoločnosť,  ktorá  bude  v ďalšom  období  
      zabezpečovať  vývoz  a uloženie  odpadu.   
      
      Zasadania  obecného  zastupiteľstva  sa  zúčastnili  aj  zástupcovia  uvedených  spoločností  a 
      poslancom  objasnili  ich cenové  ponuky  a tiež  odpovedali  na ďalšie  otázky  poslancov  
      o prípadnej  spolupráci  s ich  spoločnosťou.

       Na  záver  sa  poslanci  dohodli,  aby  obidve  spoločnosti  predložili  návrh  zmluvy  a poslanci  
       budú  na  mimoriadnom  zasadaní  hlasovať  o spoločnosti  ktorá bude  pre  obec  zabezpečovať 
       vývoz  a uloženie  PDO.

  4.  Žiadosť  o     odkúpenie  nájomného  bytu         
  
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  žiadosťou  o odkúpenie   
       nájomného  bytu  ktorú  podala  p.  Magdaléna Podmanincová, bytom Ladce,  Záhradná  157.
       Tento  byt  je  posledný, ktorého  vlastníkom  je  obec. Rodina  p. Podmaninca  je  iba  nájomcom
       uvedeného  bytu. V súčasnosti  sa  rozhodli,  že  si  chcú  uvedený  byt odkúpiť do osobného   
       vlastníctva. 

       Poslanci  obecného  zastupiteľstva  predloženú  žiadosť  schválili.
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    5.  Žiadosť o     rozšírenie priestorov posilňovne          

         Starosta  obce  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  TJ  Tatran Cementáreň Ladce o súhlas
         k prístavbe  - rozšíreniu  priestorov  jestvujúcej  posilňovne, ktoré  je  vybudovaná  v priestoroch
         Domu  kultúry. Rozšírenie  priestorov  by  bolo  cca  50 m2 . V súčasnosti by  sa  dala  spracovať 
         projektová  dokumentáciu  na  uvedenú   prístavbu.  Celá  stavba  by  sa  realizovala  buď   
         z prostriedkov  euro fondov,  prípadne   sponzorsky.   

         Poslanci  obecného  zastupiteľstva  schválili  zámer  prístavby – rozšírenie  posilňovne. 

    6.  Schválenie  asanácie  domov  č. s. 3  KN 543  a     č. s. 271  KN  546     

         Starosta  obce  predložil  poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  na  asanáciu  domov 
         č. s. 3  parc. KN 543  po  p. Kukuliašovi  a č. s. 271  parc. KN 546  po  p.  Valérii  Zelíkovej. 
         Obidva  domy  sú  vlastníctvom  obce. V priestore, kde domy  stoja  je  už  naprojektovaná 
         spojovacia  komunikácia  pre  ulice  Ľudovíta  Štúra  a hlavnou  cestou. 
         Uvedené  domy  sú  schátrané  a ich  odstránením  by  sa  vybudovala  komunikácia  ktorá  
         by  slúžila  občanom  bývajúcim  v tejto  časti. 
         S asanáciou  by  sa  začalo  v  jarných  mesiacoch  a na  začiatok  by  bol  priestor  upravený
         aspoň  ako  chodník  pre  peších. 

         Poslanci obecného zastupiteľstva schválili asanáciu domov č. s. 3 KN 543 a č. s. 271 
         KN 546.

    7.  Schválenie odpredaja pozemkov parc. KN 1967/3, KN 1967/4  a     KN 1968     

         Na  minulom  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  bol  schválený  poslancami  zámer  odpredaja 
         odpredaj  pozemkov  pod  chatu  a prístupovú  cestu  p. Branislavovi  Liptákovi, bytom  Ladce, 
         Vážska  397.

         Poslanci  obecného  zastupiteľstva  schválili  odpredaj  pozemkov  parc. KN 1967/3, KN   
         1967/4  a KN  1968.

    8.  Vydanie  stanoviska k     prenájmu  nebytových  priestorov  pre TJ Tatran Cementáreň Ladce   

         Predseda  TJ Tatran  Cementáreň  Ladce  Ing. Jaroslav  Koyš,  predložil  poslancom  žiadosť  
         o udelenie  súhlasu  k prenájmu  priestorov  areálu  TJ  súkromnému  Centru  voľného  času 
         Nemšová.  Tento  súhlas  je  potrebný  nakoľko  TJ  je  nájomcom  priestorov  vo  vlastníctve  
         obce  a tieto  priestory  nemôže  prenajať  tretej  osobe. 

         Poslanci  obecného zastupiteľstva schválili prenájom priestorov  a reálu TJ Tatran 
         Cementáreň Ladce súkromnému  Centru voľného času Nemšová. 

    9.  Žiadosť o     finančnú  podporu       

         Starosta  obce  oboznámil  poslancov so žiadosťou  farára  Rímskokatolíckej  cirkvi, farnosť 
         Ladce, Mgr. Mariána  Babiaka  o finančnú  podporu   pre našu  farnosť.
         Tieto  prostriedky  sú  potrebné  na  zakúpenie  liturgických  pomôcok  k cirkevným obradom. 

         Poslanci  obecného zastupiteľstva žiadosť o finančnú  podporu  schválili. 

  10.  Návrh  VZN  obce – prevádzkový poriadok cintorínov

         Poslancom  bol  predložený návrh VZN obce – prevádzkový poriadok cintorínov. Obec má 
         prijaté  VZN. Vzhľadom na to, že bol prijatý zákon č. 131/2011 Z. z. ktorým sa mení zákon 
         o pohrebníctve, je potrebné prijaté VZN  zmeniť. 
         Návrh  bude  zverejnený  na  úradnej  tabuli  po dobu  15 dní, kedy  môžu  byť  podané  návrhy 
         alebo  pripomienky  k jeho  zmene. 
         Po  uvedenej  dobe  bude  VZN   schválené  na  najbližšom  zasadaní  obecného zastupiteľstva. 
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  11.  Správa  HK  obce  o     kontrolnej  činnosti  za  mesiace september a     október 2011    
         
         Ing. Kalusová, HK obce  vo  svojej  správe  informovala poslancov obecného zastupiteľstva 
         o kontrolnej činnosti ktorú vykonala v mesiacoch september a október 2011.
       
         Poslanci  obecného  zastupiteľstva  predloženú správu zobrali na vedomie. 

         Správa  HK  obce  tvorí  prílohu  zápisnice. 

  12.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  č. 3  pre  rok  2011

         Ing. Černotová, účtovníčka,  predložila  poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  na úpravu  
         rozpočtu č. 3 pre  rok  2011. 

         Návrh  tvorí  prílohu  zápisnice. 

         Poslanci obecného zastupiteľstva schválili  návrh na úpravu rozpočtu č. 3 pre rok 2011.

  13.  Prehľad o     čerpaní rozpočtu obce za III. štvrťrok  2011   

         Ing. Černotová, účtovníčka, predložila  poslancom  obecného  zastupiteľstva  prehľad o čerpaní
         rozpočtu  obce  za  III. štvrťrok 2011. 

         Poslanci  predložený  prehľad  zobrali  na  vedomie. 

         Prehľad o čerpaní  rozpočtu  za  III. štvrťrok 2011  tvorí  prílohu  zápisnice. 

  14.  Hlavné  návrhy  na  tvorbu  rozpočtu  obce  pre  rok  2012  

         V rámci  tohto  bodu  starosta  požiadal  poslancov,  aby  si  pripravili  návrhy  na  tvorbu  
         rozpočtu  obce  pre  rok  2012.
         Návrh  bude  poslancom  predložený  na  októbrovom  zasadaní  obecného  zastupiteľstva 
         a vzhľadom na  očakávané  dotácie  od  štátu  bude  zostavovanie  rozpočtu  zložité,  bude 
         potrebné  prijať  opatrenia  akými  obec  zabezpečí  výpadok  v príjmoch  a udrží  chod  obce.
         Nepopulárne  bude  určite  zvyšovanie  daní, ktoré  platia  občania, podnikatelia, tak isto  aj  
         poplatky  za  služby, prenájmy  a tiež  môže  dôjsť  aj k znižovaniu  počtu  zamestnancov  obce.  
         Z uvedeného  dôvodu  starosta  požiadal  poslancov  aby  si  do  budúceho  zastupiteľstva  
         pripravili  svoje  návrhy  na  zostavenie  rozpočtu  ale  tiež  aj  návrhy  na  úsporné  opatrenia. 

  15.  Pripomienky  a     návrhy                

         Mgr. Táňa Kukuliašová, riaditeľka  MŠ -  informovala poslancov a objasnila im dôvody, prečo
         príspevky (školné) vyberané od rodičov  sú niekedy odvádzané  neskoro  na  účet  obce, 
          - tiež požiadala aby si mohla na začiatku roka naplánovať časť  týchto  finančných  prostriedkov 
            ktoré  bude  čerpať na pomôcky pre deti a na údržbu zariadenia, nakoľko už  napr. sociálne  
            zariadenia v triedach sú staré cca 40 rokov a tiež nevyhovujú bezpečnosti detí,  
          - tiež  bol  predložený  návrh  na  zvýšenie  príspevku  za  dieťa (školné), tento  príspevok  sa 
            nezvyšoval  už  cca  10  rokov  a z  okolitých  MŠ  ho  má  naša  škola  najnižší.

          Mgr.  Bronislava  Majtánová, riaditeľka  ZŠ -  informovala  poslancov, že  ZŠ  sa  zapojila  do 
          projektu  KOMÉNIUS. Škola  takto  získala  finančné  prostriedky,  ktoré  budú  použité  na  
          spoluprácu  a  aktivity  škôl  zo  zahraničia.   

  16.  Návrh  na  uznesenie

         Poslanci  obecného zastupiteľstva  jednohlasne  schválili  návrh  na  uznesenie z     
         riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  zo dňa  26. októbra 2011.
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  16.  Záver       
 
 
         Starosta  obce   po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu, pripomienkach  a  návrhoch 
         prítomných  zasadanie  obecného  zastupiteľstva  ukončil. 

         V   Ladcoch   26. októbra  2011

         Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová

   .................................................
  Ing. arch.  Ján    R e m o

                                                        starosta  obce  Ladce

       Overovatelia  zápisnice: 

      .....................................................                                                 ....................................................... 
              Ing.  Peter    B r a č í k                                                           p. Ján   A b r a h á m o v s k ý 
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