
P  R  O  G  R  A  M 
riadneho  zasadania   obecného   zastupiteľstva   dňa   17.  februára   2010 

 
 
 
 
 

1.      Začiatok 
 
 
   2.      Oboznámenie  sa  s  programom  zasadania    a   jeho  schválenie.  
 

 
         a/  Určenie  zapisovate ľky :                 p. Ľubomíra  Porub čanová 

 
            b/  Schválenie návrhovej komisie: p. p.  Daniela  Hudecová, Juraj Letko, Jozef Fatura   

                                                                          
 
           c/  Overovate ľov  zápisnice :        p. p.  Vladimír  Ch o v a n e c    a   Ing.  Jaroslav  K o y š            
 
 
 

3. Schválenie zámeru o prenájom priestorov v Dome k ultúry.       
 
  4.       Schválenie  zmluvy o vzájomnej spoluprác i medzi  obcou Ladce a spol. ENVI-PAK a. s. 
 
  5.       Schválenie  zámeru  projektu  prístavby  a  nadstavby  hasi čskej  zbrojnice z  fondov EU.             
 
  6.       Žiados ť o odkúpenie pozemku za budovou pošty – Tomáš Stopk a, Ladce. 

 
7.      Žiados ť  SZZP  o bezplatný  prenájom  Domu  kultúry -  ves tibul. 

 
8.      Schválenie  VZN  č. 1/2010  o prevádzkovom  poriadku  pohrebiska  a D omu  smútku 

na  území  obce  Ladce. 
 

9.      Návrh  na  vyradenie  DHIM  obce  č. 5/2010. 
 
10.      Prejednanie  umiestnenia  obecných  garáží   a  hospodárskeho  dvora.  
 
11.      Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  rok  2009 a mesiac  január  2010. 
 
12.      Prehľad o čerpaní  rozpo čtu  za  rok  2009.  
 
13.      Pripomienky  a návrhy. 
  
14.      Návrh  na  uznesenie. 
 
15.      Záver         
        
   
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 



U Z N E S E N I E 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupite ľstva  d ňa  17. februára  2010 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Obecné  zastupite ľstvo 
 
 
A . berie  na  vedomie 
 

1. Návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcou Ladce a spol. ENVI-PAK  a.s.  
2. Projekt prístavby a nadstavby hasičskej zbrojnice z fondov EU. 
3. Umiestnenie obecných garáží a hospodárskeho  dvora.  
4. Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  rok 2009  a  mesiac  január 2010. 

      5.    Prehľad  o čerpaní  rozpočtu  obce  za  rok  2009.   
 
B.  schva ľuje 
 
 
      1.  Program  zasadania   obecného  zastupite ľstva. 
  
      2.  Návrhovú komisiu v zložení :  p. p.     D aniela  Hudecová, Juraj  Letko,  Jozef  Fatura                                                                               
                                                                              
      3.  Zapisovate ľku  :                             p.     Ľubomíru   Porub čanovú                                                                        
 
      4.  Overovate ľov   zápisnice :        p. p.     Vladimír  Ch o v a n e c    a    Ing.  Jaroslav   K o y š    
 
 
      5.  Uznesenie  č.  7/2010 
 
           Schválilo  zámer  spracova ť  projekt  na  zriadenie  baru  v poskytnutých  pri estoroch   
           Domu  kultúry, žiadate ľovi  p.  Balážovi.   
 
 
      6.  Uznesenie   č.  8/2010  
 
           Schválilo  odkúpenie  pozemku  za  budov ou  pošty,  žiadate ľovi  p.  Tomášovi  Stopkovi, 
           bytom  Ladce,  Cementárska  177.  Ďalej  schválili  cenu  odpredávaného  pozemku   
           vo  výške  3,33 €/m 2.  Časť  pozemku  na  ktorom  je  umiestnená  žumpa  a  pr ístupová 
           cesta  k  žumpe  bude  predaná  so  z ľavou  50 %  z  ceny  3,33 €/m 2. 
           Geometrický  plán  a  návrh  na  vklad  do  katastra  si  hradí  kupujúci.  
 
 
      7.  Uznesenie   č.  9/2010   
 
           Schválilo  bezplatný  prenájom  priestor ov  Domu  kultúry – vestibul, žiadate ľovi  SZZP, 
           ZO  Ladce, na  de ň 12. marca 2010, za  ú čelom  poriadania  výro čnej  členskej  schôdze. 
 
 
      8.  Uznesenie   č. 10/2010 
           
           Schválilo  VZN  č. 1/2010  o prevádzkovom  poriadku  pohrebiska  a  Domu  smútku 
           na  území  obce  Ladce.  
 
 
      9.  Uznesenie   č.  11/2010    
 
           Schválilo  návrh  na  vyradenie  DHIM  o bce  č. 5/2010. 
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C.  ukladá  
             
          - 
          - 
          - 
 
 
 
 
V    Ladcoch   17.  februára  2010 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ľubomíra   Porub čanová 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
 
 
                                     ....................................................                      ....................................................                              
                                        p.  Vladimí r   Ch o v a n e c                                Ing.   Jaroslav   K o  y š  
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Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  17. februára  2010 

  na  obecnom  úrade  v  Ladcoch 
 
 
 Prítomní:  vi ď  prezen čná  listina – 9 -  prítomných  poslancov 

         0  -  neprítomný   
                                          

 

R O K O V A N I E  
 
1.  Zasadanie  obecného  zastupite ľstva  začal  a  viedol  starosta  obce Ing. arch.  Ján  Remo .                                                       
 
2.  Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo predložený  program  r iadneho zasadania       
     obecného  zastupite ľstva.  
     Starosta  obce  doplnil  bod:  
 
     - Schválenie  zámeru  o prenájom  priestorov  Domu  kultúry.     
 
     Hlasovanie  o schválení  programu  zasadania  obecného  zastupite ľstva:  
     za                    9 
     proti                0 
     zdržal  sa        0 
     neprítomný     0     
 
     Starosta  obce navrhol  zloženie  návrhovej  k omisie:      
     p.p.  Daniela  Hudecová, Juraj  Letko, Jozef  Fatura    
     Zloženie  návrhovej  komisie  poslanci  jednoh lasne  schválili. 
    
     Hlasovanie  o zložení  návrhovej  komisie: 
     za                    9  
     proti                0  
     zdržal  sa        0  
     neprítomný     0       
 
   
     Starosta  obce  ďalej  ur čil:                    
 
     Zapisovate ľku:                      p.  Ľubomíra   Porub čanová  
 
     Overovate ľov  zápisnice:  p. p. Vladimír   Ch o v a n e c      a   Ing.  Jaroslav   K o y š       
 
 
3.  Schválenie  zámeru  o prenájom  priestorov  Dom u  kultúry    
 
     Starosta  obce  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  p.  Baláža, ktorý  má  záujem  o prenájom 
     priestorov  Domu  kultúry  za  účelom  zriadenia  disko baru. Má  záujem  o priestor  bývalej   
     kotolne.  Najväčším  problémom  je  však,  že v týchto  priestoroch  nie  sú  sociálne  zariadenia 
     a vzhľadom  na  položenie (výškový  rozdiel  medzi  jestvujúcou  kanalizáciou) ich nie je možné ani 
     dobudovať. 
     Na  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  bol  prítomný aj  žiadateľ  p.  Baláž,  ktorý  poslancom   
     bližšie  objasnil  svoj  zámer.  
     V prenajatom  priestore  chce  zriadiť  disko bar, ktorý by prevádzkoval  iba  raz  týždenne.  
     Úpravy  priestoru  bude  robiť  na  vlastné  náklady.  Počas  akcií  bude  zabezpečená  poriadková  
     služba,  ktorá  bude  dohliadať  na  poriadok  a aj  to,  aby  sa  na  akciách nezdržiavali  maloleté  
     osoby.  
     Ostatné  podmienky  budú  upresnené  v nájomnej  zmluve.  
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      Uznesenie  
 
      Obecné  zastupite ľstvo  schválilo  zámer  spracova ť  projekt  na  zriadenie  baru   
      v poskytnutých  priestoroch  Domu  kultúry,  žiadate ľovi  p. Balážovi.   
 
      Hlasovanie  k bodu: 
      za                    9  
      proti                0  
      zdržal  sa        0  
      neprítomný     0 
 
 4.  Schválenie  zmluvy  o vzájomnej spolupráci med zi  obcou  Ladce  a spol. ENVI-PAK  a. s.  

 
Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  s návrhom  zmluvy  o vzájomnej 
spolupráci  obce  so  spol. ENVI-PAK a. s. . 
Na  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  bol prítomný  aj  zástupca  spoločnosti  p. Páleník, ktorý 
poslancom  bližšie  objasnil  zámer  vzájomnej  spolupráce. 
Návrh  zmluvy  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
Poslanci  predložený  návrh  zobrali  na  vedomie,  zmluva  bude  odstúpená  na  posúdenie   
právnikovi  a na  marcovom  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  sa  bude  o zmluve  hlasovať.  
 

 5.  Schválenie zámeru projektu prístavby a nadstavb y hasi čskej zbrojnice z fondov EU           
          
      Starosta  obce  oboznámil  poslancov  s možnosťou, že obec sa  môže  uchádzať  o prostriedky 
      z fondov EU  na  projekt  prístavby  a nadstavby  hasičskej zbrojnice.   
      Sme  jedna  z obcí,  ktorá  by  tieto  prostriedky  dostala.  
      V rámci  projektu  by  obec  mohla  dostať  asi  132 776 -  265 551 eur (4 mil. – 8 mil. Sk) 
      Príspevok  obce  by  bol  5 %  z nákladov  na  projekt. Hasičská  zbrojnica  je  v súčasnosti  
      umiestnená  v  prenajatých  priestoroch. 
      Podklady k predkladaniu  projektov  tvoria  prílohu  zápisnice.  
      Poslanci  návrh  zobrali  na  vedomie  a navrhli  podmienky  poskytnutia  prostriedkov  preveriť   
      a opätovne  návrh  posúdiť.  
 
 6.  Žiados ť  o odkúpenie pozemku za budovou  pošty – Tomáš Sto pka, Ladce              
 
      Starosta   obce  oboznámil poslancov so žiadosťou  p. Stopku  o odkúpenie  pozemku  za   
      budovou  pošty. Odkúpenú  časť  pozemku  si  chcú  vyčistiť  a oplotiť  a na  časti  si  postaviť   
      garáž. V žiadosti  uvádzajú, že  na  tejto  časti  sa  nachádza  spoločná  žumpa  a  vzhľadom   
      na to, že  musia  umožňovať  prístup  k čisteniu  žumpy, žiadajú  o  úľavu  na  cene. 
       
      Žiadosť  tvorí  prílohu  zápisnice.  
       
      Uznesenie  
         
      Obecné  zastupite ľstvo  schválilo   odkúpenie  pozemku  za  budovou  pošty,  žiadate ľovi  

p. Tomášovi   Stopkovi, bytom  Ladce, Cementárska  177.  
Ďalej  schválili  cenu  odpredávaného  pozemku  vo  výške  3,33 €/m 2.  Časť  pozemku  na  
ktorom  je  umiestnená  žumpa  a prístupová cesta  k  žumpe  bude  predaná  so  z ľavou  
50 %  z  ceny  3,33 €/m 2. 

      Geometrický  plán  a  návrh  na  vklad  do  k atastra  si  hradí  kupujúci.  
 
      Hlasovanie  k bodu: 
      za                    9  
      proti                0  
      zdržal  sa        0  
      neprítomný     0 
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  7.  Žiados ť  SZZP, ZO  Ladce  o bezplatný  prenájom  priestoro v  Domu  kultúry    
 
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  SZZP, ZO  Ladce  o poskytnutie   
       priestorov  Domu  kultúry  za  účelom  poriadania  výročnej  členskej  schôdze, dňa  
       12. marca  2010.  
       Žiadosť  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  schválilo  bezplatný  prenájom  priestorov  D omu  kultúry –  
       vestibul, žiadate ľovi  SZZP, ZO  Ladce, na  de ň 12. marca 2010, za  ú čelom  poriadania   
       výro čnej  členskej  schôdze. 
 
        Hlasovanie  k bodu: 
       za                    9  
       proti                0  
       zdržal  sa        0  
       neprítomný     0 
 
 
 8.  Schválenie VZN č. 1/2010 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku na území     
      obce  Ladce 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
      Poslancom  obecného  zastupiteľstva  bol  na  zasadaní  obecného  zastupiteľstva  v januári 
      predložený  návrh  VZN  o prevádzkovom  poriadku  pohrebiska  a Domu  smútku  na  území 
      obce  Ladce.  
      Návrh  bol  zverejnený  po  dobu  15  dní  na  úradnej  tabuli  obce. 
      K návrhu  neboli  predložené  žiadne  pripomienky  ani  pozmeňujúce  návrhy  a tak  bol   
      predložený  poslancom  na  schválenie.  
 
      Uznesenie  
 
      Obecné  zastupite ľstvo  schválilo  VZN  č. 1/2010  o prevádzkovom  poriadku  pohrebiska  
      a  Domu  smútku na  území  obce  Ladce.  
 
       Hlasovanie  k bodu: 
      za                    9  
      proti                0  
      zdržal  sa        0  
      neprítomný     0 
 
 
 9.  Návrh  na  vyradenie  DHIM  obce  č. 5/2010 
 
      p. Suranová, referent  obecného  úradu  na  úseku  inventarizácie  majetku  obce,  predložila  
      poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  na  vyradenie  DHIM  obce.  
      Návrh  tvorí  prílohu  zápisnice.   
      
      Uznesenie  
 
      Obecné  zastupite ľstvo  schválilo návrh  na  vyradenie  DHIM  obce  č. 5/2010. 
 
       Hlasovanie  k bodu: 
      za                    9  
      proti                0  
      zdržal  sa        0  
      neprítomný     0 
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10.  Prejednanie umiestnenia obecných garáží a hosp odárskeho dvora    
  
       Starosta  obce  predložil  poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  na  preloženie  obecných 
       garáží  a hospodárskeho  dvora.  Bývalé  budovy (kancelárie)  obecného  úradu  sú  už   
       presťahované. Teraz  je  potrebné presťahovať  garáže  a ostatnú  techniku,  ktorá  je  stále  
       umiestnená  v  bývalých  priestoroch.  
       Starosta   ako  riešenie  navrhol  priestor  pri  Dome  kultúry, na  asfaltovej  ploche  pri  futbalovom 
       ihrisku.  
       Poslanci  sa  k návrhu  vyjadrili  a odporučili  ešte  hľadať  ďalšie  riešenia.  Tento  priestor  slúži  
       aj  ako  priestor  pre  hranie  sa  detí,  vozenie  na  bicykloch  a pod.  Týmto  spôsobom  by  sa   
       jeho  využívanie  pre  deti  a  občanov  zamedzilo. 
 
       Ďalšie  návrhy  budú  zaradené  do  programu  marcového  zasadania.  
 
 
11.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  rok 2009  a mesiac  január  2010            
            
       Ing. Kalusová, HK obce  v rámci  tohto  bodu  oboznámila  poslancov  vo  svojich  správach  
       o kontrolnej  činnosti,  ktorú  vykonala  v roku  2009  a mesiaci  január  2010. 
 
       Správy   tvoria prílohu  zápisnice.  
 
 
12.  Prehľad  o čerpaní  rozpo čtu  obce  za  rok  2009      
 
       Ing.  Černotová, predložila  poslancom  vypracovaný  prehľad  o čerpaní  a plnení  rozpočtu  obce 
       za  rok  2009.  
       Prehľad  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
       Následne  bude  urobený   audit  účtovania  a  bude  predložený  návrh  na  záverečný  účet    
       obce   za  rok  2009.  
 
 
13.  Pripomienky  a nárhy      
 
 
       Chovanec  V., poslanec – ako pokračujú  prípravy  výstavby  kostola. 
 
 
       Mgr.  Majtánová  B., riaditeľka  ZŠ – informovala  poslancov  o prebiehajúcej  rekonštrukcii  WC 
                                                                   v pavilóne  B. Práce  na  rekonštrukcii  robia  zamestnanci  
                                                                   obecného  úradu,  materiál  si  hradí  Základná  škola.  
 
 
14.  Návrh  na  uznesenie       
 
 
       Obecné  zastupite ľstvo  schválilo  uznesenie  zo  zasadania  obecného   zastupite ľstva  zo    
       dňa  17. februára  2010. 
 
       Hlasovanie  k  bodu:  
       za                  9              
       proti              0 
       zdržal  sa      0 
       neprítomný   0 
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15.  Záver  
 
       Starosta  obce  po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu, pripomienkach a  návrhoch prítomných     
       zasadanie  obecného  zastupiteľstva  ukončil.  
 
 
 
 
V   Ladcoch   17. februára  2010 
 
 
 
 
Zapísala:  Ľubomíra   Porub čanová 
 
 
 
 
 
 

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

                                                        starosta  obce  Ladce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
      .....................................................                                                     ..................................................        
          p.  Vladimír  Ch o v a n e c                                                               Ing.  Jaroslav   K o y š  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 



 
 
 
 
 


