S T A R O S T A

O B C E

L A D C E

Č.j.: 02/2009

Dňa:29.01.2009

POZVÁNKA

Zvolávam riadne zasadanie obecného zastupiteľstva na deň

04. február 2009 o 17.oo hod.
v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch.

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Začiatok
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Žiadosť o bezplatný nájom priestorov – Lesné družstvo a Urbárske spoločenstvo, Ladce.
Schválenie uznesení o úverovú zábezpeku k 16 bj – nájomný dom.
Schválenie Plánu zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2009.
Žiadosť o bezplatný prenájom DK – vestibul – Slov. zväz zdrav. postihnutých, Ladce.
Schválenie výšky odmeny starostovi obce na rok 2009.
Žiadosť o finančný príspevok - Rímsko-katolícky farský úrad, Košeca.
Schválenie zámeru zhotovenia orientačnej mapy obce.
Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac január 2009.
Pripomienky a návrhy.
Návrh na uznesenie.
Záver.

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

PREZENČNÁ

LISTINA

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 04. február 2009
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PREZENČNÁ
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z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 04. február 2009

Hostia - Občania:

Zamestnanci OcÚ:

=====================================================================
Meno a priezvisko - Podpis
Meno a priezvisko - Podpis
=====================================================================

P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 04. februára 2009

1.

Začiatok

2.

Oboznámenie sa s programom zasadania a jeho schválenie.
a/ Určenie zapisovateľky :

p. Ľubomíra Porubčanová

b/ Schválenie návrhovej komisie: p. p. Daniela Hudecová,
Marián Justh, Ing. Jaroslav Koyš
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Ján A b r a h á m o v s k ý

a

Jozef

Mihálik

3.

Žiadosť o bezplatný nájom priestorov – Lesné družstvo a Urbárske spoločenstvo,
Ladce.

4.

Schválenie navýšenia Dexia komunál univerzálneho úveru.

5.

Schválenie uznesení o úverovú zábezpeku k 16 b. j. – nájomný dom.

6.

Schválenie Plánu zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2009.

7.

Schválenie realizácie bleskozvodov na novej streche Domu kultúry.

8.

Žiadosť o bezplatný prenájom DK – vestibul – Slov. zväz zdrav. postihnutých, Ladce.

9.

Schválenie výšky odmeny starostovi obce na rok 2009.

10.

Žiadosť o finančný príspevok - Rímsko-katolícky farský úrad, Košeca.

11.

Schválenie uskutočňovania zmien schváleného rozpočtu obce starostom.

12.

Schválenie zámeru zhotovenia orientačnej mapy obce.

13.

Schválenie návrhu úpravy rozpočtu č. 4 na rok 2008.

14.

Prehľad o čerpaní rozpočtu za rok 2008.

15. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2008.
16.

Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac január 2009.

17.

Pripomienky a návrhy.

18.

Návrh na uznesenie.

19.

Záver
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UZNESENIA

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 04. februára 2009

č. 17/2009

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2008.

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

Obec Ladce

E

U ZN E SE N I E
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 04. februára 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A . berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Žiadosť o bezplatný nájom priestorov - Lesné družstvo a Urbárske spololočenstvo, Ladce.
Prehľad o čerpaní rozpočtu obce za rok 2008.
Správu HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2008.
Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac január 2009.

B. schvaľuje
1. Program zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení : p. p.

Daniela Hudecová,
Marián Justh, Ing. Jaroslav Koyš

3. Zapisovateľku :

Ľubomíru Porubčanovú

4. Overovateľov zápisnice :

p.

p. p. Ján A b r a h a m o v s k ý

a

Jozef

Mihálik

5. Uznesenie č. 5/2009
Navýšenie DEXIA UNIVERZÁL KOMUNÁLNEHO úveru z 321.981 € (9,7 mil. Sk)
na 497.909 € (15 mil. Sk) v rámci limitu stanoveného bankou.
6. Uznesenie č. 6/2009
Bankovú záruku z Dexia banky Slovensko a. s. za úver zo ŠFRB vo výške 482.832 €
a zároveň ručenie za túto záruku zmenkou obce.
7. Uznesenie č. 7/2009
Výstavbu 16 b. j. – nájomný dom vo výške 798.929 €. S tým, že finančné krytie tejto
investície bude nasledovné: ŠFRB - 482.832 €, dotácia MV a RR SR - 197.112 € a
vlastné zdroje - 118.985 €.
8. Uznesenie č. 8/2009
Pokračovanie začatých investičných akcií t. j. rekonštrukcia Základnej školy, IBV
a výstavba 16 b. j. a ostatné začaté akcie t. j. projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia
a rekonštrukcia miestnych chodníkov pozastavuje.
9. Uznesenie č. 9/2009
Pravidelné mesačné splácanie úveru v minimálnej výške 2.325 € ( 70 tis. Sk).
10. Uznesenie č. 10/2009
Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2009.
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11. Uznesenie č. 11/2009
Realizáciu bleskozvodov na novej streche Domu kultúry.
Dodávateľ bude vybraný výberovým konaním.

12. Uznesenie č. 12/2009
Bezplatný prenájom priestorov Domu kultúry – vestibul, Slovenskému zväzu zdravotne
postihnutých, Ladce na deň 20. marca 2009, za účelom poriadania výročnej členskej
schôdze organizácie.

13. Uznesenie č. 13/2009
Odmenu starostovi obce vo výške 20% z tarifného platu. Po uplynutí polroku bude
výška odmeny starostu opäť prehodnotená.
14. Uznesenie č. 14/2009
Zamietlo žiadosť o finančný príspevok na koncert poriadaný Rímsko-katolíckym
farským úradom Košeca.
15. Uznesenie č. 15/2009
Právomoc starostovi obce na uskutočňovanie zmien v rámci schváleného rozpočtu na rok
2009, formou rozpočtových opatrení v limite do 1.650 €, v rámci schválených kapitol.

16. Uznesenie č. 16/2009
Zamietlo ponuku zhotovenia orientačnej mapy obce.

17. Uznesenie č. 17/2009
Návrh na úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2008.
C. ukladá
V

Ladcoch 04. februára 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová
Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Ján Abrahamovský
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....................................................
p. Jozef Mihálik

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 04. februára 2009 na obecnom úrade
v Ladcoch

Prítomní: viď prezenčná listina - 8 - prítomných poslancov
1 - neprítomní - Juraj Letko,

ROKOVANIE
1. Zasadanie obecného zastupiteľstva začal a viedol starosta obce Ing. arch. Ján R e m o.

2. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený program zasadania obecného
zastupiteľstva ako celok bez doplnenia ďalších bodov.
Hlasovanie o schválení programu zasadania obecného zastupiteľstva:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
1

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p.p. Daniela Hudecová, Marián Justh, Ing. Jaroslav Koyš
Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili.

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
1
Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p.p. Ján A b r a h a m o v s k ý

a Jozef M i h á l i k

3. Žiadosť o bezplatný prenájom priestorov.
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou Lesného družstva
a Urbárskeho spoločenstva o bezplatný prenájom priestorov v Dome kultúry. Svoju žiadosť
odôvodňujú tým, že aj obec užíva bezplatne pozemky vo vlastníctve Urbárskeho spoločenstva.

Starosta pred začatím diskusie predložil návrh v ktorom navrhol, aby Urbárske spoločenstvo
uhradilo dlžnú čiastku nájomného za rok 2008 a ďalší prenájom priestorov bude bezplatný,
ak Urbárske spoločenstvo bude ochotné upraviť (zväčšiť) obslužný priestor predajne potravín.
Obec by bola pri týchto prácach nápomocná tým, že by dala zamestnancov obce na tieto
1

práce a Urbárske spoločenstvo by financovalo potrebný materiál. Náklady na takúto úpravu
by boli takto minimálne a pre občanov by sa zlepšili podmienky pri nákupoch v obchode.
Zasadania sa zúčastnili aj zástupcovia Urbárskeho spoločenstva, predseda p. Vladimír Kalus
a člen výboru p. Anna Koyšová.
p. Kalus vysvetlil poslancom, že on sám nemôže rozhodovať ak sa jedná o finančné prostriedky
vynakladané, ale o tomto rozhoduje zhromaždenie členov, pričom ani jeden nesmie byť proti.
Čo sa týka úprav predjane, bolo už jednanie s nájomcom p. Matuškom, ktorý najprv súhlasil
a neskôr od toho upustil.
p. Matuška, následne na kontroly hygieny požaduje asfaltovanie prístupovej cesty k predajni
a dvora.
Obec je ochotná podielať sa na úprave prístupovej cesty,vzhľadom na to, že túto užívajú
aj občania bývajúci za predajňou. Podmienkou je však, aby bolo zriadené vecné bremeno
pre týchto občanov a mali právo túto cestu užívať.
Na záver bolo dohodnuté, že bude zvolané jednanie zástupcov Urbárskeho spoločenstva,
nájomcu p. Matušku a p. Vyvozilovej a starostu obce, k úpravám na rozšírenie obslužnej
časti predajne a následne v mesiaci apríl sa prijme uznesenie k nájmu pre Urbárske
spoločenstvo.
4. Navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru
Starosta obce oboznámil poslancov, že je potrebné navýšenie úveru, ktorý má obec v Dexia
banke vzhľadom na to, že sa ide stavať 16 b. j. – nájomný dom a Dexia banka nám dáva
bankovú záruku vo výške 482.832 €. Tieto prostriedky obec nebude čerpať, ale sú pre
ŠFRB zárukou, že ak by obec nesplácala úver ktorý dostane, tento by uhradila banka a
obec by bola dlžná banke.
Pri predložení tohto návrhu v diskusii vyjadrili poslanci obavu, či obec je schopná sa takto
zadlžovať navyšovaním úveru, keď v minulom roku nebola splatená ani rozpočtovaná čiastka
na splátku úveru.
Poslanci sa k návrhu vyjadrovali postupne:
V. Chovanec, poslanec – prečo sa úver nesplácal pravidelne. Obec sa chce len ďalej zadlžovať
a nebude v súčasnej hospodárskej krízy úver splácať, keď nám hrozí, že
aj prichádzajúce podielové dane od štátu môžu byť podstatne nižšie.
Treba prijať uznesenie, aby sa úver splácal pravidelne stanovenou
čiastkou.
Ing. J. Koyš, poslanec – v súčasnej situácii treba dorobiť akcie ktoré sú už rozbehnuté, teda
Základnú školu, IBV a nepúšťať sa do ďalších akcií, ktoré by nás
zaťažili len ďalším navyšovaním úveru.
J. Mihálik, poslanec – treba dokončiť bytový dom a ďalšie plánové akcie, ale treba dohliadať
na to, aby sa pravidelne splácal úver. Pokračovať na rekonštrukcii Základnej
školy, IBV a 16 b. j. a ostatné začaté akcie pozastaviť.
M. Justh, poslanec – i keď hospodárska kríza sa priamo dotýka všetkých teda aj obce
zastávam názor, že Základná škola, IBV a 16 b. j. by sa mali dokončiť, nič
iné nezačínať. Tieto akcie by mali aj význam pre obec, kde výstabou IBV
a 16 b. j. by obec získala nových občanov a škola žiakov.
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J. Fatura, poslanec – zastávam názor ako poslanci predo mnou.
V. Chovanec, poslanec – som proti týmto akciám, nebol naplnený rozpočet za rok 2008.
J. Abrahámovský, poslanec – súhlasím s pokračovaním akcií Základná škola, IBV a 16 b. j.
tak ako sa vyjadrili aj poslanci predo mnou.
D. Koštialik, poslanec – zastaviť pripravovaný projekt verejného osvetlenia a projekt
rekonštrukcie miestnych chodníkov, pokračovať v začatých akciách
Základná škola, IBV a 16 b. j. a pravidelne splácať úver.
Ing. J. Koyš, poslanec – som proti akciám.
D. Hudecová, poslankyňa – pokračovať v rozbehnutých akciách, ďalšie pripravované projekty
pozastaviť a pravidelne splácať úver.
M. Justh, zástupca starostu – zastávam názor ako ostatní poslanci, pokračovať v začatých
akciách Základná škola, IBV a 16 b. j. a ostatné pripravované
akcie pozastaviť.
Z diskusie a pripomienok, ktoré poslanci vyslovili boli prijaté nasledovné uznesenia:
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie DEXIA UNIVERZÁL KOMUNÁLNEHO
úveru z 321.981 € (9,7 mil. Sk) na 497.909 € (15 mil. Sk) v rámci limitu stanoveného bankou.
Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný

k bodu:
- 6 - M. Justh, D. Hudecová, J. Mihálik, J. Fatura, D.Koštialik, J. Abrahámovský
- 0
- 2 - Ing. J. Koyš, V. Chovanec
- 1 - J. Letko

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo pokračovanie začatých investičných akcií
t. j. rekonštrukcia Základnej školy, IBV a výstavba 16 b. j. a ostatné začaté
akcie t. j. projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia a rekonštrukcia miestnych
chodníkov pozastavuje.
Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný

k bodu:
- 6 - M. Justh, D. Hudecová, J. Mihálik, J. Fatura, D. Koštialik, J. Abrahámovský
- 0
- 2 - Ing. J. Koyš, V. Chovanec
- 1 - J. Letko

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo pravidelné mesačné splácanie úveru v minimálnej
výške 2.325 € ( 70 tis. Sk).
Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný
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k bodu:
- 8
- 0
- 0
- 1 - J. Letko

5. Schválenie uznesení o úverovú zábezpeku k 16 b. j. pre Dexia banku Slovensko a. s.
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že je potrebné schváliť uznesenie na úverovú
zábezpeku, ktorou bude Dexia banka Slovensko a. s. ručiť za obec pri výstavbe
nájomného domu.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo bankovú záruku z Dexia banky Slovensko a. s. za úver
zo ŠFRB vo výške 482.832 € a zároveň ručenie za túto záruku zmenkou obce.
Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný

k bodu:
- 6 - M. Justh, D. Hudecová, J. Mihálik, J. Fatura, D.Koštialik, J. Abrahámovský
- 0
- 2 - Ing. J. Koyš, V. Chovanec
- 1 - J. Letko

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu 16 b. j. – nájomný dom vo výške 798.929 €.
S tým, že finančné krytie tejto investície bude nasledovné: ŠFRB - 482.832 €, dotácia
MV a RR SR - 197.112 € a vlastné zdroje - 118.985 €.
Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný

k bodu:
- 6 - M. Justh, D. Hudecová, J. Mihálik, J. Fatura, D.Koštialik, J. Abrahámovský
- 0
- 2 - Ing. J. Koyš, V. Chovanec
- 1 - J. Letko

6. Schválenie Plánu zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2009
Poslancom bol predložený návrh Plánu zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2009.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený Plán zasadaní obecného zastupiteľstva
na rok 2009.
Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný

k bodu:
- 8
- 0
- 0
- 1 - J. Letko

7. Schválenie realizácie bleskozvodov na novej streche Domu kultúry
Starosta oboznámil poslancov, že vzhľadom na rekonštrukciu strechy Domu kultúry je
potrebné urobiť nové bleskozvody. Povinnosť nám ukladá aj vyhláška, ktorá hovorí, že
v objekte kde sa zhromažďuje viac ako 50 ľudí, objekt musí mať bleskozvod.
Predložený rozpočet odhadom je 5.975 € (180 tis. Sk). Poslanci s predloženým návrhom
súhlasia, aby sa bleskozvod urobil s tým, že firmu ktorá to bude realizovať treba
vybrať výberovým konaním.
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Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu bleskozvodov na novej streche Domu kultúry.
Dodávateľ bude vybraný výberovým konaním.
Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný

k bodu:
- 8
- 0
- 0
- 1 - J. Letko

8. Schválenie žiadosti o bezplatný prenájom priestorov DK - vestibul
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstvo so žiadosťou o bezplatný
prenájom priestorov DK – vestibul pre SZZP, ZO Ladce na deň 20. marca 2009,
za účelom poriadania výročnej členskej schôdze organizácie.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo bezplatný prenájom priestorov Domu kultúry – vestibul,
Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých, Ladce na deň 20. marca 2009, za účelom
poriadania výročnej členskej schôdze organizácie.
Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný

k bodu:
- 8
- 0
- 0
- 1 - J. Letko

9. Schválenie výšky odmeny starostovi obce na rok 2009
V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva z roku 2007, sa vždy na začiatku kalendárneho
roka prehodnocuje výška pohyblivej zložky platu - odmeny starostovi.
K bodu bola otvorená diskusia a poslanci sa vyjadrili nasledovne:
V. Chovanec, poslanec – prémie odobrať, prehodnotiť v polroku a podľa situácie potom odmeny
doplatiť alebo ponechať odobraté.
Ing. J. Koyš, poslanec - vy pán starosta máte vlastne základný plať vo výške 2,2 násobku
priemernej mzdy v národnom hospodárstve a aj už takýto plat by
bol pre mnohých občanov v obci zaujímavý.
V. Chovanec, poslanec – prijímanie nových zamestnancov a ich platy nie je v rozhodovaní
obecného zastupiteľstva, ale poslanci by mohli byť aspoň informovaní
o pracovnej náplni týchto zamestnancov.
Ing. J. Koyš, poslanec – práve zamestnanci na úseku údržby obce sú občanmi kontrolovaní
najviac a často ich vykonávanú prácu kritizujú.
M. Justh, poslanec – chodím minimálne 2x do týždňa na obecný úrad a mám možnosť vidieť
prácu zamestnancov pracujúcich na údržbe obce a môžem povedať,
že títo ľudia urobia prácu rovnako dobre ako zamestnanci iných
profesionálnych firiem.
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Čo sa týka odmeny starostu, myslím si, že starosta si odmenu zaslúži,

preto že v tomto roku nás čakajú rozbehnuté veľké investičné akcie
a všetka záťaž bude len na ňom.
J. Fatura, poslanec - nie som za to, aby sa starostovi odobrali odmeny v plnej výške ako ich
mal schválené. Navrhujem schváliť výšku 20 % a v polroku sa táto výška
znova prehodnotí.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu starostovi obce vo výške 20% z tarifného
platu. Po uplynutí polroku bude výška odmeny starostu opäť prehodnotená.
Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný

k bodu:
- 5 - J. Fatura, M. Justh, J. Abrahámovský, D. Hudecová, D. Koštialik
- 1 - J. Mihálik
- 2 - V. Chovanec, Ing. J. Koyš
- 1 - J. Letko

10. Žiadosť o finančný príspevok – Rímsko-katolícky farský úrad, Košeca
Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou Rímsko-katolíckeho
farského úradu Košeca o finančný príspevok na poriadanie koncertu pre mládež.
Poslanci k žiadosti zaujali stanovisko, že koncert bude poriadaný v Košeci a pre naše
deti to neprinesie žiadny prínos.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť o finančný príspevok na koncert poriadaný
Rímsko-katolíckym farským úradom Košeca.
Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný

k bodu:
- 2 - M. Justh, J. Fatura
- 1 - D. Hudecová
- 5 - V. Chovanec, Ing. J. Koyš, D. Koštialik, J. Mihálik, J. Abrahámovský
- 1 - J. Letko

11. Schválenie uskutočňovania zmien schváleného rozpočtu obce starostom
Ing. Kalusová HK obce, predložila na schválenie poslancom návrh, aby starosta mohol
robiť úpravy položiek schváleného rozpočtu v rámci kapitol do výšky, ktorú poslanci
schvália. Doteraz úpravu rozpočtu schvaľovalo obecné zastupiteľstvo, takto schvaľované
úpravy sú v rozpore s rozpočtovými pravidlami, lebo účtovný prípad sa musí zaúčtovať
v čase kedy nastal. Keď nebol rozpočtovaný, účtovníčka by ho nemala zaúčtovať, mal
by sa predložiť návrh na úpravu rozpočtu a až potom zaúčtovať. Čo sa však z reálneho
hľadiska nedá robiť.
Navrhla preto, aby starosta mohol tieto úpravy robiť do výšky 1.650 € ( 50 tis. Sk).
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo právomoc starostovi obce na uskutočňovanie zmien
v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009, formou rozpočtových opatrení v limite
do 1.650 €, v rámci schválených kapitol.
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Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný

k bodu:
- 8
- 0
- 0
- 1 - J. Letko

12. Schválenie zámeru zhotovenia orientačnej mapy obce
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s ponukou na zhotovenie
orientačnej mapy obce.
Ponuka bola zaujímavá a tiež takúto mapu by obec potrebovala.
Predpokladaná cena na zhotovenie bola stanovená na 2.821 € ( 85 tis. Sk).
Poslanci ponuku zamietli vzhľadom k vysokej cene.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo zamietlo ponuku zhotovenia orientačnej mapy obce.
Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný

k bodu:
- 0
- 0
- 8
- 1 - J. Letko

13. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2008 č. 4
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh č. 4 na úpravu rozpočtu obce
na rok 2008.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Kalusová, HK obce oboznámila poslancov s úpravami, ktoré v rozpočte nastali a preto
ich je potrebné schváliť, aby bol rozpočet vyvážený.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2008.
Hlasovanie
za
zdržal sa
proti
neprítomný

k bodu:
- 8
- 0
- 0
- 1 - J. Letko

14. Prehľad o čerpaní rozpočtu obce za rok 2008
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený prehľad o čerpaní rozpočtu za rok
2008.
Poslanci prehľad zobrali na vedomie.
Prehľad tvorí prílohu zápisnice.
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15. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2008
Ing. Kalusová, HK obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva vo svojej správe
o kontrolnej činnosti, ktorú vykonávala v kalendárnom roku 2008.
Správa tvorí prílohu zápisnice.

16. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac január 2009
Ing. Kalusová, HK obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva vo svojej správe
o kontrolnej činnosti, ktorú vykonala v mesiaci január 2009.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
17. Pripomienky a návrhy
Starosta - p. Miškech, ktorý kopal hroby pre zomretých, skončil dohodu s obcou a túto prácu
už nechce vykonávať. V Ladcoch sa zatiaľ nenašiel žiadny občan, ktorý by túto
službu chcel vykonávať. Boli jednania s profesionálnymi pohrebnými službami
v Púchove a Ilave, ale tieto nie sú ochotné uzavrieť zmluvu s obcou, ale iba
na objednávku občana. Momentálne na túto prácu sú k dispozícii iba Kandráčovci
a ak občan nebude chcieť môže si objednať profesionálnu pohrebnú službu, ktorá
urobí kopanie hrobu a všetky ďalšie služby spojené s pochovávaním.
Požiadal aj poslancov, aby sa pokúsili ešte osloviť občanov z obce či by nechceli
túto službu vykonávať.

V. Chovanec, poslanec – či sú rozvody tepla a kotolňa, ktorá zásobuje sídlisko majetkom
OSBD alebo obce.

J. Abrahámovský, poslanec – prehodnotiť osobný príplatok riaditeľke Základnej školy

Ing. J. Koyš, poslanec – ako sa ukončí stavba tribúny, jej skolaudovanie a vysporiadanie,
nakoľko na výstavbe sa finančne podieľali obec Ladce vo výške
1 mil. Sk a Pov. cementáreň cca 3 mil. Sk a tiež sponzorské
príspevky. Tribúnu treba skolaudovať, aby sa mohol majetok začať
odpisovať a uzatvoriť zmluvu, ktorou sa dá tribúna do trvalého
prenájmu TJ alebo sa jej predá sa symbolickú cenu.

Mgr. B. Majtánová, riaditeľka ZŠ – informovala poslancov o škole
- ihrisko je z dôvodu nepriaznivého počasia nedokončené
- pavilón A - prízemie, je pripravené po vytopení na
presťahovanie
- od pondelka by sa mali na tomto pavilóne začať meniť okná
- doriešiť prenájom pozemkov (záhradok) v areáli školy. Ako
jedna z podmienok bude záhradky oplotiť a urobiť
samostatný vchod, aby nájomcovia nechodili cez areál
školy.
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18. Návrh na uzneseni

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh na uznesenie z riadneho
zasadania obecného zastupiteľstva dňa 04. februára 2009.
Hlasovanie k
za
proti
zdržal sa
neprítomní

bodu:
8
0
0
1 – J. Letko

19. Záver
Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a návrhoch
prítomných riadne zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Ladcoch 04. februára 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
p. Ján A b r a h a m o v s k ý
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..................................................
p. Jozef M i h á l i k

PLÁN
zasadaní obecného zastupiteľstva v Ladcoch na rok 2009

JANUÁR

- 07. 01. 2009 - streda - 17.oo hod.

FEBRUÁR

-

04. 02. 2009 - streda

MAREC

-

25. 03. 2009 - streda -

17.oo hod.

APRÍL

- 22. 04. 2009 - streda -

17.oo hod.

MÁJ

- 20. 05. 2009 - streda -

17.oo hod.

JÚN

- 24. 06. 2009 - streda -

17.oo hod.

JÚL

-

AUGUST

- 26. 08. 2009 - streda - 17.oo hod.

- 17.oo hod.

PRÁZDNINY

-

SEPTEMBER - 23. 09. 2009 - streda -

17.oo hod.

OKTÓBER

- 21. 10. 2009 - streda -

17.oo hod.

NOVEMBER

- 25. 11. 2009 - streda -

17.oo hod.

DECEMBER

- 16. 12. 2009 - streda -

17.oo hod.

Každý polrok predkladá HK obce plán kontrolnej činnosti.
Každý mesiac predkladá HK obce správu o kontrolnej činnosti.
Každý štvrťrok predkladajú predsedovia komisií hlásenia o činnosti komisií.
Každý štvrťrok predkladá učtáreň prehľad o plnení rozpočtu obce.

