
U Z N E S E N I E 
z riadneho  zasadania  obecného  zastupite ľstva  d ňa 25. augusta 2010  

 
 

Obecné  zastupite ľstvo 
 
A.  berie na vedomie  
 

1. Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti za  mesiac  júl  a august  2010. 
2. Prehľad  o čerpaní  rozpo čtu  obce  za  I. polrok 2010. 

          
B. schva ľuje 
 

1. Program  mimoriadneho  zasadania obecného  zastu pite ľstva. 
 
      2.   Návrhovú komisiu v zložení:  p. p.  Dani ela  Hudecová   
                                                                        Jozef  Mihálik,  Vladimír  Cho vanec      
 
      3.   Zapisovate ľku:                             p.  Ľubomíru   Porub čanovú  
 
      4.   Overovate ľov  zápisnice:            p. p.  Marián  J u s t h    a    Jozef    F a t u r a  

 
 
5.  Uznesenie  č.  40/2010 

 
     Dlhodobý  prenájom  pozemku  parc. č. KN 1873/7 vo vlastníctve  obce Ladce za ú čelom 
     vybudovania  hospodárskeho prejazdu cez  Slati nský  potok  Ing. Danielovi  Kušíkovi,  
     bytom  Ladce,  za  cenu  1 €/ro čne.  Doba  prenájmu  je  po  dobu  životnosti  stav by,   
     s  úhradou  nájmu na  20 – 50 rokov  vopred. 
 
6.  Uznesenie   č.  41/2010    

 
           Zamietlo  žiados ť  o dlhodobý  prenájom  pozemku  parc. č. KN 771  p. Ľubošovi  
           Klobu čníkovi  a  manž. Ivane, bytom  Ladce. 
 
     7.  Uznesenie   č.  42/2010 
 
          Ruší  v plnom  rozsahu  uznesenie  č. 8/2010.  
 
     8.  Uznesenie   č.  43/2010    
 
          Schválilo  odpredaj  pozemku  KN C 139/2,  zastavaná  plocha  64 m 2 a pozemku KN C  
          139/3, zastavaná  plocha  97 m 2, k. ú. Ladce, ktoré vznikli  od členením od parcely  číslo 
          KN C  139, geometrickým  plánom č. 36/2010 zo dňa 01.04.2010,  za  cenu   3,33 eur/m 2, 
          Tomášovi  Stopkovi  a  manž. Lýdii, bytom  Ladce, Cementárska  177.   
          Pozemok  KN C 139/2  bude  predaný  so  z ľavou  50%  z ceny  3,33 eur.  
          Obec  Ladce  dodržala  zákonný  postup  v  zmysle  § 9 a) zákona č. 138/1991 Zb. 
          o majetku  obcí  v platnom  znení.  
 
    9.   Uznesenie   č.  44/2010   
       
          Schválilo  odpredaj  pozemku  za  budovou   pošty  p. Antonovi  Šestákovi  s manželkou, 
          bytom  Ladce,  Cementárska 177, v rozsahu   ako  bol  odpredaný  p. Tomášovi  Stopkovi   
          s manželkou. 
          Žiadate ľ  si  následne  dá  vypracova ť  geometrický  plán  a predloží  ho  na schválenie  
          obecnému  zastupite ľstvu.  
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10.  Uznesenie   č.  45/2010    
 
        Schválilo  odpredaj  pozemku  KN C 1116/4 k . ú. Ladce, o výmere 89 m 2, p. Jozefovi  
        Váňovi, bytom  Ladce, Janka Krá ľa 454, za  cenu  3,33 eur/m 2.  
        Obec  Ladce  dodržala  zákonný  postup  v z mysle  § 9 a) zákona č. 138/1991  Zb.  
       
 
11.  Uznesenie  č.  46/2010                
 
       Schválilo  výkon  funkcie  starostu  obce  p re  funk čné  obdobie  r. 2011 – 2014 v celom  
       rozsahu.  
 
12.  Uznesenie  č.  47/2010 
 
       Schválilo po čet poslancov obecného zastupite ľstva pre volebné obdobie r. 2011-2014.   
       Obecné  zastupite ľstvo  v Ladcoch  bude  ma ť  9  poslancov, ktorí  sa  budú  voli ť v troch   
       volebných  obvodoch  nasledovne:  
       Volebný  obvod  č. 1 -  Ladce ,  bude  sa  voli ť  5  poslancov. Do  volebného  obvodu  patria 
       ulice:  Záhradná, Cementárska, Hviezdoslavov a, Ľudovíta Štúra, Pavla Koyša, Jána Kollára,  
       Kuku čínová  a  Vážska.  
       Volebný  obvod  č. 2 – časť  Tunežice,  budú  sa  voli ť  2  poslanci.  Do  volebného   
       obvodu patria  ulice: Hviezdoslavova, Podjav orinskej, Tajovského, Bottova a Kalin čiakova.   
       Volebný  obvod  č. 3  -  Ladce,  ulica   Janka  Krá ľa,  budú  sa  voli ť  2  poslanci.    
 
13.  Uznesenie   č.  48/2010           
 
       Schválilo  Návrh  č. 2  na  úpravu  rozpo čtu  obce  pre  rok  2010. 
 
C.  ukladá  
 
      - 
      - 
      -  
 
 
 
V  Ladcoch    25. augusta  2010  
 
 
 
Zapísala:   Ľubomíra   Porub čanová  
 
 
 
Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
 
.......................................................                                                      ...................................................... 
      p.  Marián   J u s t h                                                                               p.  Jozef   F a t u r a   
 
 
 
 
 
 
 
2 



Z Á P I S N I C A  
z riadneho  zasadania  obecného zastupite ľstva zo d ňa 25. augusta 2010 na obec. úrade  v Ladcoch 

 
Prítomní: vi ď prezen čná listina -   7 -  prítomných  poslancov 

 2 -  neprítomní  poslanci – Juraj  Letko, Ján  Abr ahámovský    
 

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  mim oriadneho 
     zasadania  obecného  zastupite ľstva.  
 
     Hlasovanie  o schválení  programu  mimoriadneh o  zasadania obecného  zastupite ľstva: 
     Za                   7 
     Proti               0 
     Zdržal  sa       0 
     Neprítomní     2 – J. Letko, J. Abrahámovský     
 
    Starosta  obce  navrhol  zloženie  návrhovej  k omisie:  
    p.p. Daniela  Hudecová, Jozef  Mihálik, Vladimí r  Chovanec      
 
    Zloženie  návrhovej  komisie  poslanci  jednohl asne  schválili. 
 
    Hlasovanie  o zložení  návrhovej  komisie: 
    Za                   7     
    Proti               0 
    Zdržal  sa      0 
    Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský     
 
    Starosta  obce  ďalej  ur čil:  
 
    Zapisovate ľku:      p.  Ľubomíru  Porub čanovú 
 
    Overovate ľov  zápisnice:   p. p.  Marián  J u s t h    a     Jozef    F a t u r a  
 
3. Žiados ť o dlhodobý prenájom pozemku na umiestnenie hospod.  prejazdu cez Slatinský  
    potok  
 
    Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  žiadosťou  p.  Daniela  
    Kušíka o dlhodobý  prenájom  pozemku  KN 1873/7 vo vlastníctve  obce, za  účelom  vybudovania 
    hospodárskeho  prejazdu  cez  Slatinský  potok.  
    K žiadosti  predložil  aj  vypracovaný  projekt  na  stavbu  prejazdu.  
 
    Uznesenie  
 
    Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo dlhodobý  prenájom  po zemku  parc. číslo 
    KN 1873/7 vo vlastníctve  obce Ladce za ú čelomvybudovania  hospodárskeho prejazdu cez   
    Slatinský  potok  Ing. Danielovi  Kušíkovi, byt om  Ladce,  za  cenu  1 €/ro čne. 
    Doba  prenájmu  je  po dobu  životnosti  stavby , s úhradou  nájmu  na 20 - 50 rokov vopred. 
    
    Hlasovanie  k bodu: 
    Za                   7     
    Proti               0 
    Zdržal  sa      0 
    Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský     
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  4.  Žiados ť o dlhodobý prenájom pozemku  
 
       Starosta  obce  oboznámil poslancov  obecného  zastupiteľstva so žiadosťou o dlhodobý  
       prenájom pozemku  parc. číslo KN 771  p.  Ľuboša  Klobučníka  s manželkou,  bytom  Ladce.  
       Poslanci  navrhli,  aby  p.  Klobučníkovi  bol  schválený  iba  dlhodobý  prenájom  pre   
       vybudovanie  prejazdu  cez  Slatinský  potok,  za  rovnakých  podmienok  ako  p.  Kušíkovi, 
       ale  nie  v rozsahu  v akom  žiadal  p.  Klobučník  10 x 2 m. 
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  zamietlo  žiados ť  o dlhodobý  prenájom  pozemku  
       parc. číslo  KN 771  p.  Ľubošovi  Klobu čníkovi  a manž. Ivane,  bytom Ladce.  
 
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský    
 
  5.  Zrušenie  uznesenia  č. 8/2010 v plnom  rozsahu  
 
       Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  uznesením  č. 8/2010 odpredaj  časti  pozemku  parc. čísla 
       KN C 139 za  budovou  pošty p. Tomášovi  Stopkovi  s manželkou.  Následne  bol  vypracovaný  
       geometrický  plán  a kúpno – predajná  zmluva. Správa  katastra  v Ilave  však  návrh  na  vklad  
       vrátila z dôvodu,  že  uznesenie  nebolo  prijaté  v súlade s novelou  zákona  o katastri  
       nehnuteľnosti. 
       Preto  je  potrebné,  aby  bolo  zrušené  v plnom rozsahu  a prijaté  nové.  
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  ruší  uznesenie  č. 8/2010  v plnom  rozsahu.  
 
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský    
 
  6.  Schválenie odpredaja pozemku za budovou pošty          
        
       V súlade so zákonom  o katastri  nehnuteľnosti  poslanci  schválili  nové  uznesenie pre  odpredaj 
       pozemkov  parc. č. 139/2  a 139/3,  ktoré  vznikli  odčlenením  od parcely č. 139, k. ú. Ladce,  
       Tomášovi  Stopkovi  a manželke  Lýdii.  
 
       Uznesenie   
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo odpredaj  pozemku  KN C 139/2, zastavaná   
       plocha  64 m 2 a pozemku KN C 139/3, zastavaná  plocha  97 m 2, k. ú. Ladce, ktoré vznikli   
       odčlenením od parcely číslo KN C 139, geometrickým plánom č. 36/2010 zo dňa 01.04.2010,   
       za  cenu   3,33 eur/m 2, Tomášovi  Stopkovi  a  manž. Lýdii, bytom Ladce, Cementárska  177.   
       Pozemok  KN C 139/2  bude  predaný  so  z ľavou  50%  z ceny  3,33 eur.  
       Obec  Ladce  dodržala  zákonný  postup  v zm ysle  § 9 a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku      
       obcí  v platnom  znení.  
 
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský    
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   7.  Žiados ť o odkúpenie pozemku   
 
        Starosta  obce  oboznámil  poslancov  so žiadosťou  p.  Antona  Šestáka  a manželky   
        o odkúpenie pozemku  za  budovou  pošty  o výmere  125 m2..  
        Vzhľadom na to, že druhý vlastník bytu p. Stopka si už časť uvedenej parcely odkúpil  
        o výmere 161 m2, pri odkúpení žiadanej  výmery p. Šestákom, by zostala ešte časť pozemku 
        ktorú  by  mohli  obidve  rodiny  užívať  ako  spoločné  priestranstvo, čo by mohlo  vyvolávať 
        rôzne  spory  a dohady  medzi  oboma  vlastníkmi, preto  starosta  obce  aj  poslanci vyslovili  
        názor,  aby aj  p. Šestákovi  bol  odpredaný  rovnako  veľký  pozemok  ako  kúpil  p. Stopka.  
        Každý  z kupujúcich  by  si  užíval  svoj  pozemok. 
 
   
        Uznesenie  
 
        Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo odpredaj  pozemku  za  budovou  pošty  
        p. Antonovi  Šestákovi  s manželkou bytom  Ladce,  Cementárska 177, v rozsahu  ako   
        bol  odpredaný  p. Tomášovi  Stopkovi  s  m anželkou. 
        Žiadate ľ  si  následne  dá  vypracova ť  geometrický  plán  a predloží  ho  na schválenie  
        obecnému  zastupite ľstvu.  
 
        Hlasovanie k bodu:  
        Za                   7     
        Proti               0 
        Zdržal  sa      0 
        Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský     
 
 
  8.  Žiados ť  o odkúpenie  parcely  č. 1116/4 
          
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  žiadosťou  p. Jozefa Váňa, 
       bytom  Ladce,  Janka  Kráľa  454  o odkúpenie  pozemku  parc. č. KN 1116/4  o výmere  89 m2. 
       Táto  parcela  je  za  bytovým  domom  č. s. 454  a žiadateľ  má  na  nej  umiestnenú  garáž. 
       Odpredaj  pozemkov bol už  obecným  zastupiteľstvom  schválený, ale  vzhľadom,  že  iba  otec 
       p. Váňa  si  pozemok  neodkúpil  v období  keď  si  ich  kupovali  ostatní  vlastníci  bytov,  
       uznesenie  už  nie  je  v súlade  so  zákonom  o katastri  nehnuteľnosti  a je  potrebné prijať nové 
       uznesenie.  
 
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  odpredaj  pozemku  KN  C 1116/4  
       k. ú. Ladce, o výmere 89 m 2, p. Jozefovi  Vá ňovi, bytom  Ladce, Janka  Krá ľa  454, 
       za  cenu  3,33 eur/m 2.  
       Obec  Ladce  dodržala  zákonný  postup  v zm ysle  § 9 a) zákona č. 138/1991  Zb.  
         
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský   
 
 
  9.  Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu ob ce pre funk čné obdobie r. 2011-2014  
 
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov,  že  v súlade  s novelou  zákona  o obecnom zriadení 
       je  potrebné  90 dni  pred  konaním  volieb  do  orgánov  samosprávy obcí schváliť rozsah  
       funkcie  starostu  obce  pre  nové  funkčné  obdobie.  
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       Uznesenie    
        
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo výkon  funkcie starost u  obce  pre  funk čné  
       obdobie  r. 2011-2014 v celom  rozsahu.  
 
        
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský  
 
 
10. Schválenie po čtu poslancov obecného zastupite ľstva pre volebné obdobie r. 2011-2014     

a počtu volebných  obvodov    
 
 
V súlade  so  zákonom  o obecnom  zriadení  obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  65  dní  pred  
konaním  nových volieb,  počet  poslancov  obecného  zastupiteľstva, počet  volebných  obvod   
a počet  volených  poslancov  v  jednotlivých  volebných  obvodoch.  
Poslanci  po  diskusii navrhli,  aby  pre  volebné  obdobie  r. 2011-2014  bolo  volených  9 
poslancov  obecného  zastupiteľstva  ale v  troch  volebných  obvodoch. To  znamená,  že  aj   
občania  časti  Horné  Ladce,  si  budú  voliť  svojich  poslancov.  
Volebný  obvod  č. 1  bude  tvoriť  obec  Ladce, bez  ulice  Janka  Kráľa. Tu budú občania 
voliť  5 poslancov. Volebný  obvod  č. 2  bude  tvoriť   časť   Tunežice. Tu si  budú  občania   
časti  Tunežíc  voliť  2  poslancov  a volebný  obvod  č. 3  bude  ulica  Janka  Kráľa (Horné 
Ladce) kde  si  budú  občania  tejto  časti  voliť  tiež  2  poslancov.  
 
 
Uznesenie  
 
 

      Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo po čet poslancov obecného zastupite ľstva  
      pre volebné obdobie r. 2011-2014.   
      Obecné  zastupite ľstvo  v Ladcoch  bude  ma ť  9  poslancov, ktorí  sa  budú  voli ť v troch   
      volebných  obvodoch  nasledovne:  
      Volebný  obvod  č. 1 -  Ladce ,  bude  sa  voli ť  5  poslancov. Do  volebného  obvodu  patria 
      ulice:  Záhradná, Cementárska, Hviezdoslavova , Ľudovíta Štúra, Pavla Koyša, Jána Kollára,  
      Kuku čínová  a  Vážska.  
      Volebný  obvod  č. 2 -  časť  Tunežice,  budú  sa  voli ť  2  poslanci.  Do  volebného   
      obvodu patria  ulice: Hviezdoslavova, Podjavo rinskej, Tajovského, Bottova  a  Kalin čiakova.   
      Volebný  obvod  č. 3  -  Ladce,  ulica   Janka  Krá ľa,  budú  sa  voli ť  2  poslanci.    

 
        

      Hlasovanie k bodu:  
      Za                   7     
      Proti               0 
      Zdržal  sa      0 
      Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský  
 
 
11. Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  júl  a august 2010     
    
      Ing.  Kalusová, HK  obce  vo  svojej  správe  oboznámila  poslancov  obecného  zastupiteľstva   
      s kontrolnou  činnosťou,  ktorú  vykonala  v mesiacoch  júl  a august  2010.  
 
      Správa  tvorí  prílohu  zápisnice.  
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12. Návrh  č. 2  na  úpravu rozpo čtu  obce  na  rok 2010     
 
      Poslancom  bol  predložený  návrh  č. 2  na  úpravu  rozpočtu   obce  na  rok  2010  v súlade  
      so  zákonom  o účtovníctve.  
 
      Uznesenie    
 
      Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  návrh  č. 2  na  úpravu  rozpo čtu  obce  
      na  rok  2010. 
 
      Hlasovanie k bodu:  
      Za                   7     
      Proti               0 
      Zdržal  sa      0 
      Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský  
 
13. Prehľad  o čerpaní  rozpo čtu  obce  za  I. polrok  2010   
 
      Ing. Kalusová, HK  obce  oboznámila  poslancov  s predloženým  prehľadom  o čerpaní  rozpočtu  
      obce  za  I. polrok 2010.  
      Prehľad  tvorí  prílohu  zápisnice.  
      Poslanci  predložený  prehľad  zobrali  na  vedomie.  
 
 
14. Pripomienky  a návrhy   
 
      Ing. J. Koyš, poslanec -  vyjadril  názor, že  obec by mala  uvažovať  o úsporných  opatreniach, a 
                                                sa  nezlepší  financovanie  obcí  štátom. Je dobré mať takéto opatrenia 
                                                pripravené pre prípad, že sa situácia  nezlepší.  
 

          -  kde bude obec vyvážať domový odpad, keď sa uzavrie skládka „Luštek“ 
             v Dubnici  n/Váhom ? Bolo by dobré začať jednanie s novo otvárajúcou   

                                                sa skládkou  na Led. Rovniach. 
 
     D. Hudecová, poslanky ňa -  či sa neuvažuje  o vyčistení  Slatinského potoka teraz  keď je  
                                                     odstavený. 
 
     Starosta – vyčistenie je možné alebo vzhľadom na súčasné  finančné možnosti  obce brigádnicky      
                       a tiež  za pomoci Považskej cementárne. Budú oslovení hasiči, ktorí už Lučkovský  
                       potok  brigádnicky  čistili.    
 
     M. Justh, poslanec – poďakoval  za  zorganizovanie  1. ročníka memoriálu Dominika Koštialika,  
                                         zorganizovanie hasičskej  súťaže, ktorá  prebiehala  na  vysokej  úrovni  a  
                                         pozval  poslancov  a prítomných  na  oslavy  výročia  SNP, ktoré sa budú  
                                         konať  v piatok 27. augusta 2010  pri  pamätníku padlých na križovatke  
                                         o 19. hod.  
  
     Mgr. B. Majtánová, riadite ľka  ZŠ – informovala poslancov o prácach, ktoré boli urobené na   
                                                                vyučovacích pavilónoch  za  veľkej  pomoci  zamestnancov 
                                                                obecného  úradu (pracov. skupiny) a ďalej  informovala  
                                                                o začiatku  školského  roka, do školy  prišlo 5 nových učiteľov, 
                                                                zvýšil sa počet  žiakov, otvorila sa jedna nová trieda.  
                                                                Školský  rok  začína 2. septembra 2010. 
 
15.  Návrh  na  uznesenie   
 
       Obecné zastupite ľstvo  schválilo  uznesenie  z  riadneho  zasadania  obecného   
       zastupite ľstva  zo  d ňa  25. augusta  2010.   
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       Hlasovanie  k  bodu:  
       Za                   7 
       Proti               0 
       Zdržal  sa       0 
       Neprítomní     2  - J. Letko, J. Abrahámovsk ý   
 
 
16.  Záver  
 
       Starosta  obce  po  vyčerpaní  programu  riadneho  zasadania, pripomienkach  a návrhoch    
       poslancov  a prítomných, zasadanie obecného zastupiteľstva  ukončil. 
 
 
 
      V   Ladcoch   25. augusta  2010 
 
 
 
      Zapísala:   Ľubomíra  Porub čanová  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             .................................................... 
                                                                  Ing. arch.  Ján   R e m o 
                                                                   starosta  obce  Ladce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
 
 
..........................................................                                              ..........................................................    
        p.  Marián   J u s t h                                                                       p.  Jozef    F a t u r a    
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U Z N E S E N I E 
z riadneho  zasadania  obecného  zastupite ľstva  d ňa 25. augusta 2010  

 
 

Obecné  zastupite ľstvo 
 
A.  berie na vedomie  
 

3. Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti za  mesiac  júl  a august  2010. 
4. Prehľad  o čerpaní  rozpo čtu  obce  za  I. polrok 2010. 

          
B. schva ľuje 
 

2. Program  mimoriadneho  zasadania obecného  zastu pite ľstva. 
 
      2.   Návrhovú komisiu v zložení:  p. p.  Dani ela  Hudecová   
                                                                        Jozef  Mihálik,  Vladimír  Cho vanec      
 
      3.   Zapisovate ľku:                             p.  Ľubomíru   Porub čanovú  
 
      4.   Overovate ľov  zápisnice:            p. p.  Marián  J u s t h    a    Jozef    F a t u r a  

 
 
5.  Uznesenie  č.  40/2010 

 
     Dlhodobý  prenájom  pozemku  parc. č. KN 1873/7 vo vlastníctve  obce Ladce za ú čelom 
     vybudovania  hospodárskeho prejazdu cez  Slati nský  potok  Ing. Danielovi  Kušíkovi,  
     bytom  Ladce,  za  cenu  1 €/ro čne.  Doba  prenájmu  je  po  dobu  životnosti  stav by,   
     s  úhradou  nájmu na  20 – 50 rokov  vopred. 
 
6.  Uznesenie   č.  41/2010    

 
           Zamietlo  žiados ť  o dlhodobý  prenájom  pozemku  parc. č. KN 771  p. Ľubošovi  
           Klobu čníkovi  a  manž. Ivane, bytom  Ladce. 
 
     7.  Uznesenie   č.  42/2010 
 
          Ruší  v plnom  rozsahu  uznesenie  č. 8/2010.  
 
     8.  Uznesenie   č.  43/2010    
 
          Schválilo  odpredaj  pozemku  KN C 139/2,  zastavaná  plocha  64 m 2 a pozemku KN C  
          139/3, zastavaná  plocha  97 m 2, k. ú. Ladce, ktoré vznikli  od členením od parcely  číslo 
          KN C  139, geometrickým  plánom č. 36/2010 zo dňa 01.04.2010,  za  cenu   3,33 eur/m 2, 
          Tomášovi  Stopkovi  a  manž. Lýdii, bytom  Ladce, Cementárska  177.   
          Pozemok  KN C 139/2  bude  predaný  so  z ľavou  50%  z ceny  3,33 eur.  
          Obec  Ladce  dodržala  zákonný  postup  v  zmysle  § 9 a) zákona č. 138/1991 Zb. 
          o majetku  obcí  v platnom  znení.  
 
    9.   Uznesenie   č.  44/2010   
       
          Schválilo  odpredaj  pozemku  za  budovou   pošty  p. Antonovi  Šestákovi  s manželkou, 
          bytom  Ladce,  Cementárska 177, v rozsahu   ako  bol  odpredaný  p. Tomášovi  Stopkovi   
          s manželkou. 
          Žiadate ľ  si  následne  dá  vypracova ť  geometrický  plán  a predloží  ho  na schválenie  
          obecnému  zastupite ľstvu.  
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10.  Uznesenie   č.  45/2010    
 
        Schválilo  odpredaj  pozemku  KN C 1116/4 k . ú. Ladce, o výmere 89 m 2, p. Jozefovi  
        Váňovi, bytom  Ladce, Janka Krá ľa 454, za  cenu  3,33 eur/m 2.  
        Obec  Ladce  dodržala  zákonný  postup  v z mysle  § 9 a) zákona č. 138/1991  Zb.  
       
 
11.  Uznesenie  č.  46/2010                
 
       Schválilo  výkon  funkcie  starostu  obce  p re  funk čné  obdobie  r. 2011 – 2014 v celom  
       rozsahu.  
 
12.  Uznesenie  č.  47/2010 
 
       Schválilo po čet poslancov obecného zastupite ľstva pre volebné obdobie r. 2011-2014.   
       Obecné  zastupite ľstvo  v Ladcoch  bude  ma ť  9  poslancov, ktorí  sa  budú  voli ť v troch   
       volebných  obvodoch  nasledovne:  
       Volebný  obvod  č. 1 -  Ladce ,  bude  sa  voli ť  5  poslancov. Do  volebného  obvodu  patria 
       ulice:  Záhradná, Cementárska, Hviezdoslavov a, Ľudovíta Štúra, Pavla Koyša, Jána Kollára,  
       Kuku čínová  a  Vážska.  
       Volebný  obvod  č. 2 – časť  Tunežice,  budú  sa  voli ť  2  poslanci.  Do  volebného   
       obvodu patria  ulice: Hviezdoslavova, Podjav orinskej, Tajovského, Bottova a Kalin čiakova.   
       Volebný  obvod  č. 3  -  Ladce,  ulica   Janka  Krá ľa,  budú  sa  voli ť  2  poslanci.    
 
13.  Uznesenie   č.  48/2010           
 
       Schválilo  Návrh  č. 2  na  úpravu  rozpo čtu  obce  pre  rok  2010. 
 
C.  ukladá  
 
      - 
      - 
      -  
 
 
 
V  Ladcoch    25. augusta  2010  
 
 
 
Zapísala:   Ľubomíra   Porub čanová  
 
 
 
Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
 
.......................................................                                                      ...................................................... 
      p.  Marián   J u s t h                                                                               p.  Jozef   F a t u r a   
 
 
 
 
 
 
 
2 



Z Á P I S N I C A  
z riadneho  zasadania  obecného zastupite ľstva zo d ňa 25. augusta 2010 na obec. úrade  v Ladcoch 

 
Prítomní: vi ď prezen čná listina -   7 -  prítomných  poslancov 

 2 -  neprítomní  poslanci – Juraj  Letko, Ján  Abr ahámovský    
 

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  mim oriadneho 
     zasadania  obecného  zastupite ľstva.  
 
     Hlasovanie  o schválení  programu  mimoriadneh o  zasadania obecného  zastupite ľstva: 
     Za                   7 
     Proti               0 
     Zdržal  sa       0 
     Neprítomní     2 – J. Letko, J. Abrahámovský     
 
    Starosta  obce  navrhol  zloženie  návrhovej  k omisie:  
    p.p. Daniela  Hudecová, Jozef  Mihálik, Vladimí r  Chovanec      
 
    Zloženie  návrhovej  komisie  poslanci  jednohl asne  schválili. 
 
    Hlasovanie  o zložení  návrhovej  komisie: 
    Za                   7     
    Proti               0 
    Zdržal  sa      0 
    Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský     
 
    Starosta  obce  ďalej  ur čil:  
 
    Zapisovate ľku:      p.  Ľubomíru  Porub čanovú 
 
    Overovate ľov  zápisnice:   p. p.  Marián  J u s t h    a     Jozef    F a t u r a  
 
3. Žiados ť o dlhodobý prenájom pozemku na umiestnenie hospod.  prejazdu cez Slatinský  
    potok  
 
    Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  žiadosťou  p.  Daniela  
    Kušíka o dlhodobý  prenájom  pozemku  KN 1873/7 vo vlastníctve  obce, za  účelom  vybudovania 
    hospodárskeho  prejazdu  cez  Slatinský  potok.  
    K žiadosti  predložil  aj  vypracovaný  projekt  na  stavbu  prejazdu.  
 
    Uznesenie  
 
    Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo dlhodobý  prenájom  po zemku  parc. číslo 
    KN 1873/7 vo vlastníctve  obce Ladce za ú čelomvybudovania  hospodárskeho prejazdu cez   
    Slatinský  potok  Ing. Danielovi  Kušíkovi, byt om  Ladce,  za  cenu  1 €/ro čne. 
    Doba  prenájmu  je  po dobu  životnosti  stavby , s úhradou  nájmu  na 20 - 50 rokov vopred. 
    
    Hlasovanie  k bodu: 
    Za                   7     
    Proti               0 
    Zdržal  sa      0 
    Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský     
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  4.  Žiados ť o dlhodobý prenájom pozemku  
 
       Starosta  obce  oboznámil poslancov  obecného  zastupiteľstva so žiadosťou o dlhodobý  
       prenájom pozemku  parc. číslo KN 771  p.  Ľuboša  Klobučníka  s manželkou,  bytom  Ladce.  
       Poslanci  navrhli,  aby  p.  Klobučníkovi  bol  schválený  iba  dlhodobý  prenájom  pre   
       vybudovanie  prejazdu  cez  Slatinský  potok,  za  rovnakých  podmienok  ako  p.  Kušíkovi, 
       ale  nie  v rozsahu  v akom  žiadal  p.  Klobučník  10 x 2 m. 
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  zamietlo  žiados ť  o dlhodobý  prenájom  pozemku  
       parc. číslo  KN 771  p.  Ľubošovi  Klobu čníkovi  a manž. Ivane,  bytom Ladce.  
 
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský    
 
  5.  Zrušenie  uznesenia  č. 8/2010 v plnom  rozsahu  
 
       Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  uznesením  č. 8/2010 odpredaj  časti  pozemku  parc. čísla 
       KN C 139 za  budovou  pošty p. Tomášovi  Stopkovi  s manželkou.  Následne  bol  vypracovaný  
       geometrický  plán  a kúpno – predajná  zmluva. Správa  katastra  v Ilave  však  návrh  na  vklad  
       vrátila z dôvodu,  že  uznesenie  nebolo  prijaté  v súlade s novelou  zákona  o katastri  
       nehnuteľnosti. 
       Preto  je  potrebné,  aby  bolo  zrušené  v plnom rozsahu  a prijaté  nové.  
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  ruší  uznesenie  č. 8/2010  v plnom  rozsahu.  
 
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský    
 
  6.  Schválenie odpredaja pozemku za budovou pošty          
        
       V súlade so zákonom  o katastri  nehnuteľnosti  poslanci  schválili  nové  uznesenie pre  odpredaj 
       pozemkov  parc. č. 139/2  a 139/3,  ktoré  vznikli  odčlenením  od parcely č. 139, k. ú. Ladce,  
       Tomášovi  Stopkovi  a manželke  Lýdii.  
 
       Uznesenie   
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo odpredaj  pozemku  KN C 139/2, zastavaná   
       plocha  64 m 2 a pozemku KN C 139/3, zastavaná  plocha  97 m 2, k. ú. Ladce, ktoré vznikli   
       odčlenením od parcely číslo KN C 139, geometrickým plánom č. 36/2010 zo dňa 01.04.2010,   
       za  cenu   3,33 eur/m 2, Tomášovi  Stopkovi  a  manž. Lýdii, bytom Ladce, Cementárska  177.   
       Pozemok  KN C 139/2  bude  predaný  so  z ľavou  50%  z ceny  3,33 eur.  
       Obec  Ladce  dodržala  zákonný  postup  v zm ysle  § 9 a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku      
       obcí  v platnom  znení.  
 
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský    
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   7.  Žiados ť o odkúpenie pozemku   
 
        Starosta  obce  oboznámil  poslancov  so žiadosťou  p.  Antona  Šestáka  a manželky   
        o odkúpenie pozemku  za  budovou  pošty  o výmere  125 m2..  
        Vzhľadom na to, že druhý vlastník bytu p. Stopka si už časť uvedenej parcely odkúpil  
        o výmere 161 m2, pri odkúpení žiadanej  výmery p. Šestákom, by zostala ešte časť pozemku 
        ktorú  by  mohli  obidve  rodiny  užívať  ako  spoločné  priestranstvo, čo by mohlo  vyvolávať 
        rôzne  spory  a dohady  medzi  oboma  vlastníkmi, preto  starosta  obce  aj  poslanci vyslovili  
        názor,  aby aj  p. Šestákovi  bol  odpredaný  rovnako  veľký  pozemok  ako  kúpil  p. Stopka.  
        Každý  z kupujúcich  by  si  užíval  svoj  pozemok. 
 
   
        Uznesenie  
 
        Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo odpredaj  pozemku  za  budovou  pošty  
        p. Antonovi  Šestákovi  s manželkou bytom  Ladce,  Cementárska 177, v rozsahu  ako   
        bol  odpredaný  p. Tomášovi  Stopkovi  s  m anželkou. 
        Žiadate ľ  si  následne  dá  vypracova ť  geometrický  plán  a predloží  ho  na schválenie  
        obecnému  zastupite ľstvu.  
 
        Hlasovanie k bodu:  
        Za                   7     
        Proti               0 
        Zdržal  sa      0 
        Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský     
 
 
  8.  Žiados ť  o odkúpenie  parcely  č. 1116/4 
          
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  žiadosťou  p. Jozefa Váňa, 
       bytom  Ladce,  Janka  Kráľa  454  o odkúpenie  pozemku  parc. č. KN 1116/4  o výmere  89 m2. 
       Táto  parcela  je  za  bytovým  domom  č. s. 454  a žiadateľ  má  na  nej  umiestnenú  garáž. 
       Odpredaj  pozemkov bol už  obecným  zastupiteľstvom  schválený, ale  vzhľadom,  že  iba  otec 
       p. Váňa  si  pozemok  neodkúpil  v období  keď  si  ich  kupovali  ostatní  vlastníci  bytov,  
       uznesenie  už  nie  je  v súlade  so  zákonom  o katastri  nehnuteľnosti  a je  potrebné prijať nové 
       uznesenie.  
 
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  odpredaj  pozemku  KN  C 1116/4  
       k. ú. Ladce, o výmere 89 m 2, p. Jozefovi  Vá ňovi, bytom  Ladce, Janka  Krá ľa  454, 
       za  cenu  3,33 eur/m 2.  
       Obec  Ladce  dodržala  zákonný  postup  v zm ysle  § 9 a) zákona č. 138/1991  Zb.  
         
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský   
 
 
  9.  Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu ob ce pre funk čné obdobie r. 2011-2014  
 
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov,  že  v súlade  s novelou  zákona  o obecnom zriadení 
       je  potrebné  90 dni  pred  konaním  volieb  do  orgánov  samosprávy obcí schváliť rozsah  
       funkcie  starostu  obce  pre  nové  funkčné  obdobie.  
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       Uznesenie    
        
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo výkon  funkcie starost u  obce  pre  funk čné  
       obdobie  r. 2011-2014 v celom  rozsahu.  
 
        
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský  
 
 
10. Schválenie po čtu poslancov obecného zastupite ľstva pre volebné obdobie r. 2011-2014     

a počtu volebných  obvodov    
 
 
V súlade  so  zákonom  o obecnom  zriadení  obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  65  dní  pred  
konaním  nových volieb,  počet  poslancov  obecného  zastupiteľstva, počet  volebných  obvod   
a počet  volených  poslancov  v  jednotlivých  volebných  obvodoch.  
Poslanci  po  diskusii navrhli,  aby  pre  volebné  obdobie  r. 2011-2014  bolo  volených  9 
poslancov  obecného  zastupiteľstva  ale v  troch  volebných  obvodoch. To  znamená,  že  aj   
občania  časti  Horné  Ladce,  si  budú  voliť  svojich  poslancov.  
Volebný  obvod  č. 1  bude  tvoriť  obec  Ladce, bez  ulice  Janka  Kráľa. Tu budú občania 
voliť  5 poslancov. Volebný  obvod  č. 2  bude  tvoriť   časť   Tunežice. Tu si  budú  občania   
časti  Tunežíc  voliť  2  poslancov  a volebný  obvod  č. 3  bude  ulica  Janka  Kráľa (Horné 
Ladce) kde  si  budú  občania  tejto  časti  voliť  tiež  2  poslancov.  
 
 
Uznesenie  
 
 

      Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo po čet poslancov obecného zastupite ľstva  
      pre volebné obdobie r. 2011-2014.   
      Obecné  zastupite ľstvo  v Ladcoch  bude  ma ť  9  poslancov, ktorí  sa  budú  voli ť v troch   
      volebných  obvodoch  nasledovne:  
      Volebný  obvod  č. 1 -  Ladce ,  bude  sa  voli ť  5  poslancov. Do  volebného  obvodu  patria 
      ulice:  Záhradná, Cementárska, Hviezdoslavova , Ľudovíta Štúra, Pavla Koyša, Jána Kollára,  
      Kuku čínová  a  Vážska.  
      Volebný  obvod  č. 2 -  časť  Tunežice,  budú  sa  voli ť  2  poslanci.  Do  volebného   
      obvodu patria  ulice: Hviezdoslavova, Podjavo rinskej, Tajovského, Bottova  a  Kalin čiakova.   
      Volebný  obvod  č. 3  -  Ladce,  ulica   Janka  Krá ľa,  budú  sa  voli ť  2  poslanci.    

 
        

      Hlasovanie k bodu:  
      Za                   7     
      Proti               0 
      Zdržal  sa      0 
      Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský  
 
 
11. Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  júl  a august 2010     
    
      Ing.  Kalusová, HK  obce  vo  svojej  správe  oboznámila  poslancov  obecného  zastupiteľstva   
      s kontrolnou  činnosťou,  ktorú  vykonala  v mesiacoch  júl  a august  2010.  
 
      Správa  tvorí  prílohu  zápisnice.  
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12. Návrh  č. 2  na  úpravu rozpo čtu  obce  na  rok 2010     
 
      Poslancom  bol  predložený  návrh  č. 2  na  úpravu  rozpočtu   obce  na  rok  2010  v súlade  
      so  zákonom  o účtovníctve.  
 
      Uznesenie    
 
      Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  návrh  č. 2  na  úpravu  rozpo čtu  obce  
      na  rok  2010. 
 
      Hlasovanie k bodu:  
      Za                   7     
      Proti               0 
      Zdržal  sa      0 
      Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský  
 
13. Prehľad  o čerpaní  rozpo čtu  obce  za  I. polrok  2010   
 
      Ing. Kalusová, HK  obce  oboznámila  poslancov  s predloženým  prehľadom  o čerpaní  rozpočtu  
      obce  za  I. polrok 2010.  
      Prehľad  tvorí  prílohu  zápisnice.  
      Poslanci  predložený  prehľad  zobrali  na  vedomie.  
 
 
14. Pripomienky  a návrhy   
 
      Ing. J. Koyš, poslanec -  vyjadril  názor, že  obec by mala  uvažovať  o úsporných  opatreniach, a 
                                                sa  nezlepší  financovanie  obcí  štátom. Je dobré mať takéto opatrenia 
                                                pripravené pre prípad, že sa situácia  nezlepší.  
 

          -  kde bude obec vyvážať domový odpad, keď sa uzavrie skládka „Luštek“ 
             v Dubnici  n/Váhom ? Bolo by dobré začať jednanie s novo otvárajúcou   

                                                sa skládkou  na Led. Rovniach. 
 
     D. Hudecová, poslanky ňa -  či sa neuvažuje  o vyčistení  Slatinského potoka teraz  keď je  
                                                     odstavený. 
 
     Starosta – vyčistenie je možné alebo vzhľadom na súčasné  finančné možnosti  obce brigádnicky      
                       a tiež  za pomoci Považskej cementárne. Budú oslovení hasiči, ktorí už Lučkovský  
                       potok  brigádnicky  čistili.    
 
     M. Justh, poslanec – poďakoval  za  zorganizovanie  1. ročníka memoriálu Dominika Koštialika,  
                                         zorganizovanie hasičskej  súťaže, ktorá  prebiehala  na  vysokej  úrovni  a  
                                         pozval  poslancov  a prítomných  na  oslavy  výročia  SNP, ktoré sa budú  
                                         konať  v piatok 27. augusta 2010  pri  pamätníku padlých na križovatke  
                                         o 19. hod.  
  
     Mgr. B. Majtánová, riadite ľka  ZŠ – informovala poslancov o prácach, ktoré boli urobené na   
                                                                vyučovacích pavilónoch  za  veľkej  pomoci  zamestnancov 
                                                                obecného  úradu (pracov. skupiny) a ďalej  informovala  
                                                                o začiatku  školského  roka, do školy  prišlo 5 nových učiteľov, 
                                                                zvýšil sa počet  žiakov, otvorila sa jedna nová trieda.  
                                                                Školský  rok  začína 2. septembra 2010. 
 
15.  Návrh  na  uznesenie   
 
       Obecné zastupite ľstvo  schválilo  uznesenie  z  riadneho  zasadania  obecného   
       zastupite ľstva  zo  d ňa  25. augusta  2010.   
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       Hlasovanie  k  bodu:  
       Za                   7 
       Proti               0 
       Zdržal  sa       0 
       Neprítomní     2  - J. Letko, J. Abrahámovsk ý   
 
 
16.  Záver  
 
       Starosta  obce  po  vyčerpaní  programu  riadneho  zasadania, pripomienkach  a návrhoch    
       poslancov  a prítomných, zasadanie obecného zastupiteľstva  ukončil. 
 
 
 
      V   Ladcoch   25. augusta  2010 
 
 
 
      Zapísala:   Ľubomíra  Porub čanová  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             .................................................... 
                                                                  Ing. arch.  Ján   R e m o 
                                                                   starosta  obce  Ladce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
 
 
..........................................................                                              ..........................................................    
        p.  Marián   J u s t h                                                                       p.  Jozef    F a t u r a    
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U Z N E S E N I E 
z riadneho  zasadania  obecného  zastupite ľstva  d ňa 25. augusta 2010  

 
 

Obecné  zastupite ľstvo 
 
A.  berie na vedomie  
 

5. Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti za  mesiac  júl  a august  2010. 
6. Prehľad  o čerpaní  rozpo čtu  obce  za  I. polrok 2010. 

          
B. schva ľuje 
 

3. Program  mimoriadneho  zasadania obecného  zastu pite ľstva. 
 
      2.   Návrhovú komisiu v zložení:  p. p.  Dani ela  Hudecová   
                                                                        Jozef  Mihálik,  Vladimír  Cho vanec      
 
      3.   Zapisovate ľku:                             p.  Ľubomíru   Porub čanovú  
 
      4.   Overovate ľov  zápisnice:            p. p.  Marián  J u s t h    a    Jozef    F a t u r a  

 
 
5.  Uznesenie  č.  40/2010 

 
     Dlhodobý  prenájom  pozemku  parc. č. KN 1873/7 vo vlastníctve  obce Ladce za ú čelom 
     vybudovania  hospodárskeho prejazdu cez  Slati nský  potok  Ing. Danielovi  Kušíkovi,  
     bytom  Ladce,  za  cenu  1 €/ro čne.  Doba  prenájmu  je  po  dobu  životnosti  stav by,   
     s  úhradou  nájmu na  20 – 50 rokov  vopred. 
 
6.  Uznesenie   č.  41/2010    

 
           Zamietlo  žiados ť  o dlhodobý  prenájom  pozemku  parc. č. KN 771  p. Ľubošovi  
           Klobu čníkovi  a  manž. Ivane, bytom  Ladce. 
 
     7.  Uznesenie   č.  42/2010 
 
          Ruší  v plnom  rozsahu  uznesenie  č. 8/2010.  
 
     8.  Uznesenie   č.  43/2010    
 
          Schválilo  odpredaj  pozemku  KN C 139/2,  zastavaná  plocha  64 m 2 a pozemku KN C  
          139/3, zastavaná  plocha  97 m 2, k. ú. Ladce, ktoré vznikli  od členením od parcely  číslo 
          KN C  139, geometrickým  plánom č. 36/2010 zo dňa 01.04.2010,  za  cenu   3,33 eur/m 2, 
          Tomášovi  Stopkovi  a  manž. Lýdii, bytom  Ladce, Cementárska  177.   
          Pozemok  KN C 139/2  bude  predaný  so  z ľavou  50%  z ceny  3,33 eur.  
          Obec  Ladce  dodržala  zákonný  postup  v  zmysle  § 9 a) zákona č. 138/1991 Zb. 
          o majetku  obcí  v platnom  znení.  
 
    9.   Uznesenie   č.  44/2010   
       
          Schválilo  odpredaj  pozemku  za  budovou   pošty  p. Antonovi  Šestákovi  s manželkou, 
          bytom  Ladce,  Cementárska 177, v rozsahu   ako  bol  odpredaný  p. Tomášovi  Stopkovi   
          s manželkou. 
          Žiadate ľ  si  následne  dá  vypracova ť  geometrický  plán  a predloží  ho  na schválenie  
          obecnému  zastupite ľstvu.  
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10.  Uznesenie   č.  45/2010    
 
        Schválilo  odpredaj  pozemku  KN C 1116/4 k . ú. Ladce, o výmere 89 m 2, p. Jozefovi  
        Váňovi, bytom  Ladce, Janka Krá ľa 454, za  cenu  3,33 eur/m 2.  
        Obec  Ladce  dodržala  zákonný  postup  v z mysle  § 9 a) zákona č. 138/1991  Zb.  
       
 
11.  Uznesenie  č.  46/2010                
 
       Schválilo  výkon  funkcie  starostu  obce  p re  funk čné  obdobie  r. 2011 – 2014 v celom  
       rozsahu.  
 
12.  Uznesenie  č.  47/2010 
 
       Schválilo po čet poslancov obecného zastupite ľstva pre volebné obdobie r. 2011-2014.   
       Obecné  zastupite ľstvo  v Ladcoch  bude  ma ť  9  poslancov, ktorí  sa  budú  voli ť v troch   
       volebných  obvodoch  nasledovne:  
       Volebný  obvod  č. 1 -  Ladce ,  bude  sa  voli ť  5  poslancov. Do  volebného  obvodu  patria 
       ulice:  Záhradná, Cementárska, Hviezdoslavov a, Ľudovíta Štúra, Pavla Koyša, Jána Kollára,  
       Kuku čínová  a  Vážska.  
       Volebný  obvod  č. 2 – časť  Tunežice,  budú  sa  voli ť  2  poslanci.  Do  volebného   
       obvodu patria  ulice: Hviezdoslavova, Podjav orinskej, Tajovského, Bottova a Kalin čiakova.   
       Volebný  obvod  č. 3  -  Ladce,  ulica   Janka  Krá ľa,  budú  sa  voli ť  2  poslanci.    
 
13.  Uznesenie   č.  48/2010           
 
       Schválilo  Návrh  č. 2  na  úpravu  rozpo čtu  obce  pre  rok  2010. 
 
C.  ukladá  
 
      - 
      - 
      -  
 
 
 
V  Ladcoch    25. augusta  2010  
 
 
 
Zapísala:   Ľubomíra   Porub čanová  
 
 
 
Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
 
.......................................................                                                      ...................................................... 
      p.  Marián   J u s t h                                                                               p.  Jozef   F a t u r a   
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Z Á P I S N I C A  
z riadneho  zasadania  obecného zastupite ľstva zo d ňa 25. augusta 2010 na obec. úrade  v Ladcoch 

 
Prítomní: vi ď prezen čná listina -   7 -  prítomných  poslancov 

 2 -  neprítomní  poslanci – Juraj  Letko, Ján  Abr ahámovský    
 

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  mim oriadneho 
     zasadania  obecného  zastupite ľstva.  
 
     Hlasovanie  o schválení  programu  mimoriadneh o  zasadania obecného  zastupite ľstva: 
     Za                   7 
     Proti               0 
     Zdržal  sa       0 
     Neprítomní     2 – J. Letko, J. Abrahámovský     
 
    Starosta  obce  navrhol  zloženie  návrhovej  k omisie:  
    p.p. Daniela  Hudecová, Jozef  Mihálik, Vladimí r  Chovanec      
 
    Zloženie  návrhovej  komisie  poslanci  jednohl asne  schválili. 
 
    Hlasovanie  o zložení  návrhovej  komisie: 
    Za                   7     
    Proti               0 
    Zdržal  sa      0 
    Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský     
 
    Starosta  obce  ďalej  ur čil:  
 
    Zapisovate ľku:      p.  Ľubomíru  Porub čanovú 
 
    Overovate ľov  zápisnice:   p. p.  Marián  J u s t h    a     Jozef    F a t u r a  
 
3. Žiados ť o dlhodobý prenájom pozemku na umiestnenie hospod.  prejazdu cez Slatinský  
    potok  
 
    Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  žiadosťou  p.  Daniela  
    Kušíka o dlhodobý  prenájom  pozemku  KN 1873/7 vo vlastníctve  obce, za  účelom  vybudovania 
    hospodárskeho  prejazdu  cez  Slatinský  potok.  
    K žiadosti  predložil  aj  vypracovaný  projekt  na  stavbu  prejazdu.  
 
    Uznesenie  
 
    Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo dlhodobý  prenájom  po zemku  parc. číslo 
    KN 1873/7 vo vlastníctve  obce Ladce za ú čelomvybudovania  hospodárskeho prejazdu cez   
    Slatinský  potok  Ing. Danielovi  Kušíkovi, byt om  Ladce,  za  cenu  1 €/ro čne. 
    Doba  prenájmu  je  po dobu  životnosti  stavby , s úhradou  nájmu  na 20 - 50 rokov vopred. 
    
    Hlasovanie  k bodu: 
    Za                   7     
    Proti               0 
    Zdržal  sa      0 
    Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský     
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  4.  Žiados ť o dlhodobý prenájom pozemku  
 
       Starosta  obce  oboznámil poslancov  obecného  zastupiteľstva so žiadosťou o dlhodobý  
       prenájom pozemku  parc. číslo KN 771  p.  Ľuboša  Klobučníka  s manželkou,  bytom  Ladce.  
       Poslanci  navrhli,  aby  p.  Klobučníkovi  bol  schválený  iba  dlhodobý  prenájom  pre   
       vybudovanie  prejazdu  cez  Slatinský  potok,  za  rovnakých  podmienok  ako  p.  Kušíkovi, 
       ale  nie  v rozsahu  v akom  žiadal  p.  Klobučník  10 x 2 m. 
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  zamietlo  žiados ť  o dlhodobý  prenájom  pozemku  
       parc. číslo  KN 771  p.  Ľubošovi  Klobu čníkovi  a manž. Ivane,  bytom Ladce.  
 
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský    
 
  5.  Zrušenie  uznesenia  č. 8/2010 v plnom  rozsahu  
 
       Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  uznesením  č. 8/2010 odpredaj  časti  pozemku  parc. čísla 
       KN C 139 za  budovou  pošty p. Tomášovi  Stopkovi  s manželkou.  Následne  bol  vypracovaný  
       geometrický  plán  a kúpno – predajná  zmluva. Správa  katastra  v Ilave  však  návrh  na  vklad  
       vrátila z dôvodu,  že  uznesenie  nebolo  prijaté  v súlade s novelou  zákona  o katastri  
       nehnuteľnosti. 
       Preto  je  potrebné,  aby  bolo  zrušené  v plnom rozsahu  a prijaté  nové.  
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  ruší  uznesenie  č. 8/2010  v plnom  rozsahu.  
 
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský    
 
  6.  Schválenie odpredaja pozemku za budovou pošty          
        
       V súlade so zákonom  o katastri  nehnuteľnosti  poslanci  schválili  nové  uznesenie pre  odpredaj 
       pozemkov  parc. č. 139/2  a 139/3,  ktoré  vznikli  odčlenením  od parcely č. 139, k. ú. Ladce,  
       Tomášovi  Stopkovi  a manželke  Lýdii.  
 
       Uznesenie   
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo odpredaj  pozemku  KN C 139/2, zastavaná   
       plocha  64 m 2 a pozemku KN C 139/3, zastavaná  plocha  97 m 2, k. ú. Ladce, ktoré vznikli   
       odčlenením od parcely číslo KN C 139, geometrickým plánom č. 36/2010 zo dňa 01.04.2010,   
       za  cenu   3,33 eur/m 2, Tomášovi  Stopkovi  a  manž. Lýdii, bytom Ladce, Cementárska  177.   
       Pozemok  KN C 139/2  bude  predaný  so  z ľavou  50%  z ceny  3,33 eur.  
       Obec  Ladce  dodržala  zákonný  postup  v zm ysle  § 9 a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku      
       obcí  v platnom  znení.  
 
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský    
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   7.  Žiados ť o odkúpenie pozemku   
 
        Starosta  obce  oboznámil  poslancov  so žiadosťou  p.  Antona  Šestáka  a manželky   
        o odkúpenie pozemku  za  budovou  pošty  o výmere  125 m2..  
        Vzhľadom na to, že druhý vlastník bytu p. Stopka si už časť uvedenej parcely odkúpil  
        o výmere 161 m2, pri odkúpení žiadanej  výmery p. Šestákom, by zostala ešte časť pozemku 
        ktorú  by  mohli  obidve  rodiny  užívať  ako  spoločné  priestranstvo, čo by mohlo  vyvolávať 
        rôzne  spory  a dohady  medzi  oboma  vlastníkmi, preto  starosta  obce  aj  poslanci vyslovili  
        názor,  aby aj  p. Šestákovi  bol  odpredaný  rovnako  veľký  pozemok  ako  kúpil  p. Stopka.  
        Každý  z kupujúcich  by  si  užíval  svoj  pozemok. 
 
   
        Uznesenie  
 
        Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo odpredaj  pozemku  za  budovou  pošty  
        p. Antonovi  Šestákovi  s manželkou bytom  Ladce,  Cementárska 177, v rozsahu  ako   
        bol  odpredaný  p. Tomášovi  Stopkovi  s  m anželkou. 
        Žiadate ľ  si  následne  dá  vypracova ť  geometrický  plán  a predloží  ho  na schválenie  
        obecnému  zastupite ľstvu.  
 
        Hlasovanie k bodu:  
        Za                   7     
        Proti               0 
        Zdržal  sa      0 
        Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský     
 
 
  8.  Žiados ť  o odkúpenie  parcely  č. 1116/4 
          
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  žiadosťou  p. Jozefa Váňa, 
       bytom  Ladce,  Janka  Kráľa  454  o odkúpenie  pozemku  parc. č. KN 1116/4  o výmere  89 m2. 
       Táto  parcela  je  za  bytovým  domom  č. s. 454  a žiadateľ  má  na  nej  umiestnenú  garáž. 
       Odpredaj  pozemkov bol už  obecným  zastupiteľstvom  schválený, ale  vzhľadom,  že  iba  otec 
       p. Váňa  si  pozemok  neodkúpil  v období  keď  si  ich  kupovali  ostatní  vlastníci  bytov,  
       uznesenie  už  nie  je  v súlade  so  zákonom  o katastri  nehnuteľnosti  a je  potrebné prijať nové 
       uznesenie.  
 
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  odpredaj  pozemku  KN  C 1116/4  
       k. ú. Ladce, o výmere 89 m 2, p. Jozefovi  Vá ňovi, bytom  Ladce, Janka  Krá ľa  454, 
       za  cenu  3,33 eur/m 2.  
       Obec  Ladce  dodržala  zákonný  postup  v zm ysle  § 9 a) zákona č. 138/1991  Zb.  
         
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský   
 
 
  9.  Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu ob ce pre funk čné obdobie r. 2011-2014  
 
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov,  že  v súlade  s novelou  zákona  o obecnom zriadení 
       je  potrebné  90 dni  pred  konaním  volieb  do  orgánov  samosprávy obcí schváliť rozsah  
       funkcie  starostu  obce  pre  nové  funkčné  obdobie.  
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       Uznesenie    
        
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo výkon  funkcie starost u  obce  pre  funk čné  
       obdobie  r. 2011-2014 v celom  rozsahu.  
 
        
       Hlasovanie k bodu:  
       Za                   7     
       Proti               0 
       Zdržal  sa      0 
       Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský  
 
 
10. Schválenie po čtu poslancov obecného zastupite ľstva pre volebné obdobie r. 2011-2014     

a počtu volebných  obvodov    
 
 
V súlade  so  zákonom  o obecnom  zriadení  obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  65  dní  pred  
konaním  nových volieb,  počet  poslancov  obecného  zastupiteľstva, počet  volebných  obvod   
a počet  volených  poslancov  v  jednotlivých  volebných  obvodoch.  
Poslanci  po  diskusii navrhli,  aby  pre  volebné  obdobie  r. 2011-2014  bolo  volených  9 
poslancov  obecného  zastupiteľstva  ale v  troch  volebných  obvodoch. To  znamená,  že  aj   
občania  časti  Horné  Ladce,  si  budú  voliť  svojich  poslancov.  
Volebný  obvod  č. 1  bude  tvoriť  obec  Ladce, bez  ulice  Janka  Kráľa. Tu budú občania 
voliť  5 poslancov. Volebný  obvod  č. 2  bude  tvoriť   časť   Tunežice. Tu si  budú  občania   
časti  Tunežíc  voliť  2  poslancov  a volebný  obvod  č. 3  bude  ulica  Janka  Kráľa (Horné 
Ladce) kde  si  budú  občania  tejto  časti  voliť  tiež  2  poslancov.  
 
 
Uznesenie  
 
 

      Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo po čet poslancov obecného zastupite ľstva  
      pre volebné obdobie r. 2011-2014.   
      Obecné  zastupite ľstvo  v Ladcoch  bude  ma ť  9  poslancov, ktorí  sa  budú  voli ť v troch   
      volebných  obvodoch  nasledovne:  
      Volebný  obvod  č. 1 -  Ladce ,  bude  sa  voli ť  5  poslancov. Do  volebného  obvodu  patria 
      ulice:  Záhradná, Cementárska, Hviezdoslavova , Ľudovíta Štúra, Pavla Koyša, Jána Kollára,  
      Kuku čínová  a  Vážska.  
      Volebný  obvod  č. 2 -  časť  Tunežice,  budú  sa  voli ť  2  poslanci.  Do  volebného   
      obvodu patria  ulice: Hviezdoslavova, Podjavo rinskej, Tajovského, Bottova  a  Kalin čiakova.   
      Volebný  obvod  č. 3  -  Ladce,  ulica   Janka  Krá ľa,  budú  sa  voli ť  2  poslanci.    

 
        

      Hlasovanie k bodu:  
      Za                   7     
      Proti               0 
      Zdržal  sa      0 
      Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský  
 
 
11. Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  júl  a august 2010     
    
      Ing.  Kalusová, HK  obce  vo  svojej  správe  oboznámila  poslancov  obecného  zastupiteľstva   
      s kontrolnou  činnosťou,  ktorú  vykonala  v mesiacoch  júl  a august  2010.  
 
      Správa  tvorí  prílohu  zápisnice.  
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12. Návrh  č. 2  na  úpravu rozpo čtu  obce  na  rok 2010     
 
      Poslancom  bol  predložený  návrh  č. 2  na  úpravu  rozpočtu   obce  na  rok  2010  v súlade  
      so  zákonom  o účtovníctve.  
 
      Uznesenie    
 
      Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  návrh  č. 2  na  úpravu  rozpo čtu  obce  
      na  rok  2010. 
 
      Hlasovanie k bodu:  
      Za                   7     
      Proti               0 
      Zdržal  sa      0 
      Neprítomní    2 – J. Letko, J. Abrahámovský  
 
13. Prehľad  o čerpaní  rozpo čtu  obce  za  I. polrok  2010   
 
      Ing. Kalusová, HK  obce  oboznámila  poslancov  s predloženým  prehľadom  o čerpaní  rozpočtu  
      obce  za  I. polrok 2010.  
      Prehľad  tvorí  prílohu  zápisnice.  
      Poslanci  predložený  prehľad  zobrali  na  vedomie.  
 
 
14. Pripomienky  a návrhy   
 
      Ing. J. Koyš, poslanec -  vyjadril  názor, že  obec by mala  uvažovať  o úsporných  opatreniach, a 
                                                sa  nezlepší  financovanie  obcí  štátom. Je dobré mať takéto opatrenia 
                                                pripravené pre prípad, že sa situácia  nezlepší.  
 

          -  kde bude obec vyvážať domový odpad, keď sa uzavrie skládka „Luštek“ 
             v Dubnici  n/Váhom ? Bolo by dobré začať jednanie s novo otvárajúcou   

                                                sa skládkou  na Led. Rovniach. 
 
     D. Hudecová, poslanky ňa -  či sa neuvažuje  o vyčistení  Slatinského potoka teraz  keď je  
                                                     odstavený. 
 
     Starosta – vyčistenie je možné alebo vzhľadom na súčasné  finančné možnosti  obce brigádnicky      
                       a tiež  za pomoci Považskej cementárne. Budú oslovení hasiči, ktorí už Lučkovský  
                       potok  brigádnicky  čistili.    
 
     M. Justh, poslanec – poďakoval  za  zorganizovanie  1. ročníka memoriálu Dominika Koštialika,  
                                         zorganizovanie hasičskej  súťaže, ktorá  prebiehala  na  vysokej  úrovni  a  
                                         pozval  poslancov  a prítomných  na  oslavy  výročia  SNP, ktoré sa budú  
                                         konať  v piatok 27. augusta 2010  pri  pamätníku padlých na križovatke  
                                         o 19. hod.  
  
     Mgr. B. Majtánová, riadite ľka  ZŠ – informovala poslancov o prácach, ktoré boli urobené na   
                                                                vyučovacích pavilónoch  za  veľkej  pomoci  zamestnancov 
                                                                obecného  úradu (pracov. skupiny) a ďalej  informovala  
                                                                o začiatku  školského  roka, do školy  prišlo 5 nových učiteľov, 
                                                                zvýšil sa počet  žiakov, otvorila sa jedna nová trieda.  
                                                                Školský  rok  začína 2. septembra 2010. 
 
15.  Návrh  na  uznesenie   
 
       Obecné zastupite ľstvo  schválilo  uznesenie  z  riadneho  zasadania  obecného   
       zastupite ľstva  zo  d ňa  25. augusta  2010.   
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       Hlasovanie  k  bodu:  
       Za                   7 
       Proti               0 
       Zdržal  sa       0 
       Neprítomní     2  - J. Letko, J. Abrahámovsk ý   
 
 
16.  Záver  
 
       Starosta  obce  po  vyčerpaní  programu  riadneho  zasadania, pripomienkach  a návrhoch    
       poslancov  a prítomných, zasadanie obecného zastupiteľstva  ukončil. 
 
 
 
      V   Ladcoch   25. augusta  2010 
 
 
 
      Zapísala:   Ľubomíra  Porub čanová  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             .................................................... 
                                                                  Ing. arch.  Ján   R e m o 
                                                                   starosta  obce  Ladce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
 
 
..........................................................                                              ..........................................................    
        p.  Marián   J u s t h                                                                       p.  Jozef    F a t u r a    
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