
P  R  O  G  R  A  M 
riadneho  zasadania   obecného   zastupiteľstva   dňa   16. decembra   2009 

 
    1.   Začiatok 

 
        2.  Oboznámenie  sa  s  programom  zasadani a   a   jeho  schválenie.  
 

         a/  Určenie  zapisovate ľky :                 p. Ľubomíra  Porub čanová 
 
            b/  Schválenie návrhovej komisie: p. p.  Daniela Hudecová,   
                                                                               Marián  Justh, Vladimír   Chovanec                                                     
 
            c/  Overovate ľov  zápisnice :       p. p.    Juraj   L e t k o    a   Ing.  Jaroslav   K o y š                           
 

 3.   Schválenie VZN  č. 3/2009 o dani  z nehnute ľnosti, dani za psa a poplatku za domový 
odpad  
       a drobný  stavebný  odpad  na  rok  2010. 
 
4. Schválenie  VZN  č. 4/2009 o dotáciach  na  žiakov  v  školských  zar iadeniach  na  

území    
      obce Ladce. 

 
 5.   Návrh  plánu  práce  HK  obce  na  I. polrok  2010. 
 
 6.   Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  november  2009. 
 
 7.   Informácia  o darovacej  zmluve - darovanie  tribúny  obci  Ladce.  
 
 8.   Žiados ť o bezplatný  prenájom priestorov Domu kultúry na r ok 2010 – Základná škola  
       Ladce. 
  
 9.   Žiados ť o preplatenie výdavkov na zriadenie vodovodnej prí pojky – Štefan  Barninec,   
       Ladce. 
 
10.  Návrh  rozpo čtu  obce  na  rok  2010. 
 
11   Stanovisko  HK  obce  k návrhu  rozpo čtu  obce  na  rok  2010. 
 

 12   Schválenie  rozpo čtu  obce  na  rok  2010. 
 
 13   Prehľad  o čerpaní  rozpo čtu  obce  za  III. štvr ťrok  2009 - informácia. 
   
14.  Návrh  č. 2  na  úpravu  rozpo čtu  obce  pre  rok  2009. 

 
15.  Schválenie odkúpenia pozemkov  parc. č. KN 547 o výmere 340 m 2 a parc. č. KN 551 
       o výmere 394 m 2 od Slov. pozemkového fondu za ú čelom vybudovania  inžinierskych  
       sietí k 16  bj  a IBV  v lokalite  „Za  kašt ieľom“ (vodovod, plynovod a prístup. 
komunikácia).    
   

     16.  Schválenie  projektu  rekonštrukcie  vere jného  osvetlenia z opera čného  programu   
       eurofondov – predpokladané  investi čné  náklady  116.178,- eur.  

      
     17.  Pripomienky  a návrhy. 
  
     18.  Návrh  na  uznesenie. 
 
     19.  Záver.     

 
 



U  Z N  E  S E  N  I  E 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupite ľstva  d ňa  16. decembra   2009 

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

1. Informáciu  o darovacej  zmluve tribúny  na  fut balovom  štadióne  obci  Ladce. 
2. Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  november  2009. 
3. Návrh  rozpo čtu  obce  na  rok  2010. 
4. Stanovisko  HK  obce  k návrhu  rozpo čtu  obce  na  rok  2010. 
5. Prehľad  o čerpaní  rozpo čtu  obce  za  III.  štvr ťrok  2009.   

 
B.  schva ľuje 
 
      1.  Program  zasadania   obecného  zastupite ľstva. 
  
      2.  Návrhovú komisiu v zložení :  p.p.    Dan iela Hudecová,  
                                                                         Marián   Justh,  Vladimír  Ch ovanec 
             
      3.  Zapisovate ľku  :                            p.   Ľubomíru   Porub čanovú                                                                         
                                                       
      4.  Overovate ľov   zápisnice :        p.p.   Juraj   L e t k o   a    Ing.  Jaroslav   K o y š            
 
 
 
      5.  Uznesenie   č.  64/2009   
 
           VZN  č. 3/2009  o dani  z nehnute ľnosti, dani za psa a poplatku za domový odpad a  
           drobný stavebný  odpad  na  rok  2010. 
 
     6.  Uznesenie  č.  65/2009 
 
          VZN  č.  4/2009  o dotáciách  na  žiakov  v školských  za riadeniach   na  území  obce   
           Ladce. 
 
     7.  Uznesenie   č.  66/2009 
    
          Návrh  plánu  práce  HK  obce  na  I. pol rok  2010. 
 
     8.  Uznesenie   č.  67/2009 
 
          Bezplatný  prenájom  priestorov   Domu  k ultúry  na rok  2010  pre  akcie  poriadané   
          Základnou  školou  v Ladcoch.  
 
     9.  Uznesenie   č.  68/2009 
 
          Zamietlo  žiados ť  o preplatenie  výdavkov  na  vodovodnú  prípojku  p. Štefana    
          Barninca, Ladce,  Hviezdoslavova  66. 
 
   10.  Uznesenie   č.  69/2009 
 
          Schválilo  rozpo čet  obce  na  rok  2010. 
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   11.  Uznesenie   č.  70/2009 
 
          Návrh  č. 2  na  úpravu  rozpo čtu  obce  pre  rok  2009. 
 
 
   12.  Uznesenie    č.  71/2009 
 
          Odkúpenie  pozemkov  parc. č. KN 547 o výmere  340 m 2  a  parc. č. KN 551  o výmere  
          394 m2  od  Slovenského  pozemkového  fondu,  za  ú čelom  vybudovania  inžinierskych 
          sietí  k 16 bj a IBV v lokalite „Za kašti eľom“ (vodovod, plynovod a prístupová   
          komunikácia). 
 
 
   13.  Uznesenie   č.  72/2009 
 
          Zamietlo projekt rekonštrukcie  verejného  osvetlenia z opera čného  programu   
          eurofondov.      
 
      
C.  ukladá 
            - 
            - 
            -         
                  
 
V    Ladcoch   16. decembra  2009 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ľubomíra   Porub čanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
................................................                                                              ..............................................                               
      p.   Juraj     L e t k o                                                                           Ing.  Jaroslav   K o y š     
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Z Á  P  I  S N  I  C  A 
z  riadneho  zasadania  obec. zastupiteľstva  16. decembra  2009  na obec. úrade v 
Ladcoch 
 
          
 Prítomní:  vi ď  prezen čná  listina –   7 -  prítomných  poslancov 

2 -  neprítomní  poslanci – Jozef  Fatura,  
                                             Domini k  Koštialik     

 
 

R O K O V A N I E  
 
1.  Zasadanie obecného zastupite ľstva  začal  a  viedol  starosta  obce  Ing. arch.  Ján  R e  m o. 
                                                       
 
2.  Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo predložený  program  z asadania  obecného   
     zastupite ľstva  ako  celok  bez  doplnenia  ďalších  bodov. 
 
     Hlasovanie  o schválení  programu  zasadania  obecného  zastupite ľstva:  
     za                    7 
     proti                0 
     zdržal  sa        0 
     neprítomní     2  -  Jozef  Fatura,  Dominik  Koštialik    
 
     Starosta  obce navrhol  zloženie  návrhovej  k omisie:      
     p.p.  Daniela  Hudecová, Marián  Justh, Vladim ír  Chovanec     
 
     Zloženie  návrhovej  komisie  poslanci  jednoh lasne  schválili. 
    
     Hlasovanie  o zložení  návrhovej  komisie: 
     za                    7 
     proti                0  
     zdržal  sa        0  
     neprítomní     2  -  Jozef  Fatura,  Dominik  Koštialik  
   
     Starosta  obce  ďalej  ur čil:                    
 
     Zapisovate ľku:                      p.  Ľubomíra   Porub čanová  
 
     Overovate ľov  zápisnice:  p.p.  Juraj   L e t k o   a    Ing.   Jaroslav   Koyš        
 
 
3.  Schválenie  VZN  č. 3/2009  o dani z nehnute ľnosti, dani za psa, poplatku za domový odpad   
     a  drobný  stavebný  odpad  na  rok  2010 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     Starosta  obce  predložil  poslancom  návrh  VZN  o dani  z nehnuteľnosti, dani za psa, poplatku za  
     domový odpad a drobný stavebný odpad na rok 2010. 
     Návrh  bol  zverejnený  po  dobu  15  dní  na  úradnej  tabuli  obce.   
     K návrhu  neboli  podané  pripomienky  ani  pozmeňujúce  návrhy.  
 
     Uznesenie  
 
     Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  VZN  č. 3/2009  o dani  z nehnute ľnosti, dani  
     za   psa,  poplatku  za  domový  odpad  a drob ný  stavebný  odpad  na  rok  2010.    
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     Hlasovanie  k  bodu:  
      za                    7 
     proti                0  
     zdržal  sa        0  
     neprítomní     2  -  Jozef  Fatura,  Dominik  Koštialik  
 
4. Schválenie VZN č. 4/2009 o dotáciách na žiakov v školských zariaden iach na území obce  
    Ladce  
 
     Starosta obce  predložil  poslancom  návrh  VZN  o dotáciách  na  žiakov  v školských     
     zariadeniach na  území  obce  Ladce.   
     Návrh  bol  zverejnený  po  dobu  15  dní  na  úradnej  tabuli  obce.   
     K návrhu  neboli  podané  pripomienky  ani  pozmeňujúce  návrhy.  
 
     Uznesenie  
 
     Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  VZN  č. 4/2009  o dotáciách  na  žiakov   
     v školských  zariadeniach  na  území  obce  La dce.   
  
     Hlasovanie  k  bodu:  
      za                    7 
     proti                0  
     zdržal  sa        0  
     neprítomní     2  -  Jozef  Fatura,  Dominik  Koštialik  
 
5.  Návrh  plánu  práce  HK  obce  na   I. polrok  2010 
 
     Ing. Kalusová,  HK  obce  predložila  poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  plánu  práce  
     na  I. polrok  2010. 
 
     Návrh  tvorí  prílohu  zápisnice. 
 
     Uznesenie  
 
     Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  predložený  návrh  pl ánu  práce  HK  obce  
     na  I. polrok  2010.     
 
     Hlasovanie  k  bodu:  
      za                    7 
     proti                0  
     zdržal  sa        0  
     neprítomní     2  -  Jozef  Fatura,  Dominik  Koštialik  
 
6.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  november  2009  
 
     Ing. Kalusová, HK  obce  predložila  poslancom  obecného  zastupiteľstva  správu  o kontrolnej   
     činnosti za  mesiac  november  2009.  
 
     Správa  tvorí  prílohu  zápisnice. 
 
7.  Informácia o darovacej  zmluve tribúny na futba lovom štadióne obci Ladce   
  
     Ing. Jaroslav  Koyš, predseda TJ  Tatran  Cementáreň  Ladce,  informoval  poslancov  obecného  
     zastupiteľstva  o darovacej  zmluve  tribúny  na  futbalovom  štadióne  obci  Ladce. 
 
     Zmluva  bude  daná  na  podpis  starostovi. 
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8.  Žiados ť o bezplatný prenájom priestorov Domu kultúry na ro k 2010 – Základná škola Ladce  
        
      Starosta obce predložil  poslancom  obecného  zastupiteľstva žiadosť Základnej školy v Ladcoch 
      o bezplatný prenájom  priestorov Domu kultúry na rok 2010, pre akcie poriadané  Základnou    
      školou.  
 
      Žiadosť tvorí prílohu zápisnice. 
 
      Uznesenie  
 
      Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo žiados ť  Základnej  školy  v Ladcoch   
      o bezplatný prenájom  priestorov  Domu  kultú ry  na  rok  2010,  pre  akcie  poriadané   
      Základnou  školou.  
 
     Hlasovanie  k  bodu:  
      za                    7 
     proti                0  
     zdržal  sa        0  
     neprítomní     2  -  Jozef  Fatura,  Dominik  Koštialik  
 
9. Žiados ť o preplatenie výdavkov na vybudovanie vodovodnej p rípojky – Štefan Barninec,      
    Ladce  

 
     Starosta  obce  oboznámil poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  žiadosťou  p. Štefana   
     Barninca, preplatenie  výdavkov  na vybudovanie vodovodnej  prípojky  k rodinným  domom  
     p. Adriana Janešíka, RNDr. Petra  Janešíka  a firmy  NOVAPARKET, Štefan  Barninec.  
     Náklady, ktoré  žiadajú  preplatiť, vznikli za pretláčanie vodovodného potrubia pod štátnou  cestou. 
 
      Žiadosť  tvorí  prílohu  zápisnice.     
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  zamietlo  žiados ť o preplatenie výdavkov na vybudovanie  
       vodovodnej prípojky  p.  Štefana  Barninca.  
 
       Hlasovanie  k bodu:  
       za                      0 
       proti                  4 -  J. Koyš, J. Letk o, D. hudecová, V. Chovanec 
       zdržal  sa          3 -  J. Mihálik, J. Abra hámovský, M. Justh 
       neprítomní        2 -  J. Fatura, D. Koštial ik   
 
10.  Návrh  rozpo čtu  obce  na  rok  2010  
 
       Poslancom  obecného  zastupiteľstva  bol  predložený  návrh  na  rozpočet  obce  na  rok  2010. 
 
       Návrh  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
       K návrhu  rozpočtu  bola  otvorená  diskusia. Poslanci  sa  k  návrhu  vyjadrovali a boli  navrhnuté  
       nasledovné  úpravy.  
 
       V kapitole  bežného  výdaja  bola  rozpočtovaná  položka  na  elektrickú  energiu  a plyn  pre   
       obecný  úrad  vo  výške  5 800 eur. Bolo  navrhnuté, aby  sa táto položka prerozdelila  tak, že  
       sa  navýši  položka  energií  na  dom  kultúry  o 4 500 eur, položka  diaľničné  známky o 800 eur  
       a položka  sociálne  služby o 500 eur (jednorazové sociálne  výpomoci).  
  
       Vypúšťa sa rozpočtovaná  položka  rekonštrukcia potoka  - bude urobený dodatok k zmluve  
       o dielo.  
       Z rozpočtu sa vypúšťajú ďalšie tri položky  vo výške 70 718 eur.  
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      Táto suma bude preložená do kapitoly  splácania  úverov.  
 
 
11.  Stanovisko  HK  obce  k návrhu  rozpo čtu  obce  na  rok  2010    
          
       Ing. Kalusová, HK obce predložila stanovisko k návrh  rozpočtu obce na rok 2010.  
 
       Stanovisko  tvorí  prílohu  zápisnice. 
  
       V závere  stanoviska  HK  obce  odporučil  poslancom obecného  zastupiteľstva  rozpočet  obce    
       na  rok  2010  schváliť.  
 
        
12.  Schválenie  rozpo čtu   obce  na  rok  2010    
          
       Starosta  obce  po  diskusii,  návrhov  poslancov  a predloženému  stanovisku  HK  obce    
       k návrhu  rozpočtu  obce  na  rok  2010,  dal  hlasovať. 
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  schválilo  predložený  návrh  rozpo čtu  obce  na  rok  2010.  
 
       Hlasovanie  k  bodu: 
       za                    5 -  M. Justh, V. Chov anec, J. Letko, J. Koyš, D. Hudecová  
       proti                2 - J. Mihálik, J. Abra hámovský   
       zdržal  sa        0 
       neprítomní     2 - J. Fatura, D. Koštialik  
 
 
13.  Prehľad o čerpaní rozpo čtu obce za III. štvr ťrok 2009    
 
       Ing. Černotová, ekonómka,  predložila  poslancom obecného zastupiteľstva prehľad o čerpaní  
       rozpočtu  obce  za  III. štvrťrok 2009. 
 
       Prehľad  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
 
14.  Návrh č. 2  na  úpravu  rozpo čtu obce  pre  rok  2009   
  
       Ing. Černotová,  oboznámila  poslancov  s návrhom  na  úpravu  rozpočtu  obce  pre rok  2009.  
  
       Návrh  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
 
       Uznesenie  
 
       Obecné zastupite ľstvo jednohlasne schválilo návrh č. 2 na úpravu rozpo čtu obce pre rok  
       2009. 
 
       Hlasovanie  k bodu:  
       za                   7  
       proti               0 
       zdržal  sa       0 
       neprítomní     2 - J. Fatura,  D. Koštialik      
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15.  Schválenie odkúpenia pozemkov parc. č. KN 547 a prac. č. KN 551 od Slov. pozemkového  
 fondu  za  ú čelom  vybudovania  inžinierskych sietí k 16 bj  a  IBV v lokalite „Za kaštie ľom“  
  
 

       Starosta obce  predložil  poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  na  odkúpenie  pozemkov 
       parc. č. KN 547 o výmere 340 m2 a parc. č. KN 551 o výmere  394 m2, od Slov. pozemkového   
       fondu.  
       Tieto  pozemky  obec  potrebuje  pre  vybudovanie  inžinierskych  sietí k 16 bj. a IBV v lokalite  
       „Za  kaštieľom“  a tiež  k vybudovaniu  prístupovej  komunikácie. Slov. pozemkový fond dal  
       písomný súhlas na vybudovanie inžinierskych sietí  s podmienkou  zriadenia  vecného  bremena   
       na  uvedené pozemky.  Obec  však  plánuje  na  týchto  pozemkoch  vybudovať  aj  prístupovú   
       komunikáciu  a  vzhľadom  na to,  by  bolo  výhodnejšie, keby  obec  tieto  pozemky  odkúpila.  
       Doposiaľ  Slov. pozemkový fond predával pozemky obciam za úradnú cenu 3,33 eura /100,-  
       Sk/m2. 
       
 
       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  odkúpenie  pozemkov  parc. č. KN 547 
       o výmere  340 m 2 a parc. č. KN 551 o výmere  394 m 2,  od  Slov. pozemkového  fondu,  
       za účelom  vybudovania  inžinierskych  sietí  k 16 bj a IBV  v lokalite „Za kaštie ľom“ 
       (vodovod, plynovod, prístupová  komunikácia) . 
 
        Hlasovanie k bodu:  
        za                  7 
        proti              0 
        zdržal  sa      0 
        neprítomní    2 -  J. Fatura, D. Koštialik  
 
 
16.  Schválenie projektu rekonštrukcie verejného os vetlenia z opera čného programu    

 eurofondov 
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
        Starosta  obce  predložil  poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  na  projekt  rekonštrukcie 
        verejného  osvetlenia, ktorým  by  obec  mohla  žiadať  finančné  prostriedky  z eurofondov.  
        Predpokladané  investičné  náklady  by  boli  116 178 eur.  
 
        Poslanci  sa  v diskusii  k návrhu  vyjadrili  a návrh  zamietli.  
 
 
        Uznesenie  
 
        Obecné  zastupite ľstvo zamietlo  projekt rekonštrukcie verejného osve tlenia z opera čného  
        programu eurofondov.  
 
        Hlasovanie  k bodu:  
        za                   0 
        proti              6    
        zdržal  sa      1 -  J. Abrahámovský 
        neprítomní    2 -  J. Fatura, D. Koštialik 
 
 
17.   Pripomienky  a návrhy  
 
        V  rámci  tohto  bodu  neboli  vznesené  ži adne  pripomienky  a  návrhy.  
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18.  Návrh   na  uznesenie       
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  predložený  návrh  na   uznesenie    
       z riadneho   zasadania  obecného  zastupite ľstva  d ňa  16. decembra 2009.  
 
       Hlasovanie k  bodu: 
       za                     7                                                     
       proti                 0     
       zdržal  sa         0 
       neprítomní       2 - J. Fatura, D. Koštialik  
 
19.  Záver  
 
       Starosta  obce  po  vy čerpaní  všetkých  bodov  programu, pripomienkach  a   návrhoch 
       prítomných  riadne  zasadanie  obecného  zas tupite ľstva  ukon čil.  

  
 

 
       V   Ladcoch   16. decembra   2009 
 
 
 
 
       Zapísala:  Ľubomíra   Porub čanová 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              ....................................................... 
                                                                   Ing. arch.  Ján    R e m o  

                                                       starosta  obce  Ladce 
 
 
 
 
 
 

 
 
Overovatelia  zápisnice:  
 
 
     ........................................                                                                          ......................................... 
        p.  Juraj     L e t k o                                                                                Ing.  Jaroslav   K o y š   
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