Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 07. októbra 2009
na obecnom úrade v Ladcoch
Prítomní: viď prezenčná listina - 7 - prítomných poslancov
2 - neprítomní - V. Chovanec, Dominik Koštialik

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

2. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený program riadneho zasadania
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie o schválení programu zasadania obecného zastupiteľstva:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – neprítomní – V. Chovanec, D. Koštialik
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p.p. Daniela Hudecová, Ján Abrahámovský, Dominik Koštialik
Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili.

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – neprítomní – V. Chovanec, D. Koštialik
Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Jozef F a t u r a

a

Marián

Justh

3. Schválenie komisie pre výber nájomníkov do 16 byt. nájomného domu
Starosta oboznámil poslancov, že sa začalo s výstavbou 16 byt. nájomného domu.
Od minulého roka si občania podávali žiadosti o pridelenie nájomného bytu v tomto
dome.
Podľa prijatého VZN je potrebné určiť komisiu, ktorá bude posudzovať podané žiadosti,
či žiadatelia spĺňajú podmienky pre pridelenie takéhoto bytu.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo komisiu pre výber žiadateľov o pridelenie
nájomného bytu do nájomného 16 bytového domu v tomto zložení:
1

Ján Abrahámovský, Jozef Mihálik, Daniela Hudecová,
Marián Justh, Ľubomíra Porubčanová.

Hlasovanie k bodu:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – neprítomní – V. Chovanec, D. Koštialik
2

4. Schválenie výšky nájomného za 1 m obytnej plochy v nájomných bytoch
Starosta obce oboznámil poslancov v rámci tohto bodu s postupom pri výpočte ceny
2
za 1 m obytnej plochy v nájomných bytoch, ktoré obec začala stavať zo ŠFRB.
Vzhľadom na to, že ešte nie je známe v akej výške dostane obec z Ministerstva výstavby
nenávratnú dotáciu a akú čiastkou bude hradiť obec, nie je možné výpočet urobiť.
Poslanci v rámci tohto bodu stanovili ďalšie položky, ktoré budú tvoriť cenu nasledovne:
-

fond opráv a údržby - 1,5 %
poistné a správa - 0,5 %
zisk
- 0,3 %

5. Doriešenie rekonštrukcie havarijného stavu elektroinštalácie v Dome kultúry
Starosta oboznámil poslancov, že podľa záveru z minulého zasadania obecného
zastupiteľstva k havarijnému stavu elektroinštalácie v Dome kultúry, boli oslovené ďalšie
dve firmy, aby predložili návrh rozpočtu na uvedenú rekonštrukciu.
Na základe ponúk bude komisiou urobený výber dodávateľa na uvedené práce.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rekonštrukciu porevízneho stavu
elektroinštalácie v Dome kultúry.
Hlasovanie k bodu:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – neprítomní – V. Chovanec, D. Koštialik
6. Slávnostné otvorenie budovy obecného úradu
Starosta oboznámil poslancov o pokračovaní prác na prestavbe prístavby Domu kultúry
na obecný úrad.
Všetky stavebné práce sú dokončené, znížené stropy, dokončuje sa elektroinštalácia,
maľujú sa priestory. V súčasnosti sú odpojené radiátory, budú sa striekať, niektoré vetvy
sa odstavia, budú namontované na radiátory regulačné ventíle.
Následne po namontovaní radiátorov sa môže začať so sťahovaní do priestorov.
Starosta predložil poslancom návrh, či sa budú nové priestory otvárať slávnostne, za
prítomnosti sponzora, dodávateľa a pozvaných hostí, alebo sa úrad presťahuje a oznámi
sa rozhlasom, že úrad je presťahovaný.
Poslanci sa k návrhu vyjadrili, že slávnostné otvorenie obecného úradu treba urobiť až
keď bude celý úrad presťahovaný do nových priestorov.
Termín kompletného presťahovania sa predpokladá do konca novembra 2009.
7. Žiadosť o bezplatný prenájom priestorov pre RZ pri ZŠ na škol. rok 2009/2010
Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou Rodičovského
združenia pri Základnej škole v Ladcoch o bezplatný prenájom priestorov Domu kultúry
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na škol. rok 2009/2010.

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo bezplatný prenájom priestorov Domu
kultúry na školský rok 2009/2010 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole
v Ladcoch.
Hlasovanie k bodu:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – neprítomní – V. Chovanec, D. Koštialik

8. Schválenie prísediacich Okresného súdu v Trenčíne pre nové volebné obdobie
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Okresného súdu v Trenčíne o schválenie
prísediacich pre nové volebné obdobie 2010 – 2014.
Starosta oslovil prísediacich, ktorí túto funkciu vykonávali v predchádzajúcom volebnom
období.
Z týchto sú navrhnutí iba dvaja, dvaja sú navrhnutí noví. Navrhnutí kandidáti sú
nasledovne: Bc. Ľubica Zahradníková, Ľubomíra Porubčanová, Jozef Daňo, Alena Beňáková.

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prísediacich Okresného súdu v Trenčíne
pre nové volebné obdobie 2010 – 2014 nasledovne:
Bc. Ľubica Zahradníková, Ľubomíra Porubčanová, Jozef Daňo, Alena Beňáková.

Hlasovanie k bodu:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – neprítomní – V. Chovanec, D. Koštialik

9. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac september 2009
Ing. Kalusová, HK obce v správe o kontrolnej činnosti za mesiac september 2009
oboznámila poslancov s kontrolnou činnosťou, ktorú v mesiaci september vykonala.
Správa tvorí prílohu zápisnice.

10. Pripomienky a návrhy

Starosta - čistenie Lučkovského potoka ešte nejednal s riaditeľom Pov. cementárne
o pomoci pri jeho čistení, poskytnutím mechanizmov na túto akciu.
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p. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh na uznesenie
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 07. októbra 2009.

Hlasovanie k bodu:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – V. Chovanec, D. Koštialik

p.

Záver

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

V Ladcoch 09. septembra 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
p. Jozef F a t u r a
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..................................................
p. Marián J u s t h

U ZN E SE N I E
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 07. októbra 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo

A . berie na vedomie
2

1. Informáciu o počítaní nájomného na 1 m obytnej plochy v nájomných bytoch.
2. Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac september 2009.
3. Informáciu o slávnostnom otvorení budovy obecného úradu.

B. schvaľuje

1. Program zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení : p. p.
3. Zapisovateľku :
4. Overovateľov zápisnice :

p.
p. p.

Daniela Hudecová,
Jozef Mihálik, Juraj Letko
Ľubomíru Porubčanovú
Jozef F a t u r a

a

Marián J u s t h

5. Uznesenie č. 52/2009
Schválilo komisiu pre výber žiadateľov o pridelenie nájomného bytu do nájomného
16 bytového domu v tomto zložení:
-

6. Uznesenie

Ján Abrahámovský, Jozef Mihálik, Daniela Hudecová,
Marián Justh, Ľubomíra Porubčanová.

č. 53/2009

Rekonštrukciu porevízneho stavu elektroinštalácie v Dome kultúry.

7. Uznesenie č. 54/2009
Bezplatný prenájom priestorov Domu kultúry na školský rok 2009/2010 pre
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Ladcoch.

8. Uznesenie

č. 55/2009

Schválilo prísediacich Okresného súdu v Trenčíne pre nové volebné obdobie
2010 – 2014 nasledovne:
Ľubomíra Porubčanová, Bc. Ľubica Zahradníková, Jozef Daňo, Alena Beňáková.
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C. ukladá
-

V

Ladcoch 07. októbra 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Jozef F a t u r a

....................................................
p. Marián J u s t h
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P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 07. októbra 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,
Jozef Mihálik, Juraj Letko
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Jozef F a t u r a

a

Marián

Justh

3. Schválenie komisie pre výber nájomníkov do 16 byt. nájomného domu.
4. Schválenie výšky nájomného za 1 m

2

obytnej plochy v nájomných bytoch.

5. Doriešenie rekonštrukcie havarijného stavu elektroinštalácie v Dome kultúry.
6. Slávnostné otvorenie budovy obecného úradu.
7. Žiadosť o bezplatný prenájom priestorov DK pre Rodičovské združenie pri
Základnej škole v Ladcoch na šk. rok 2009/2010.
8. Schválenie prísediacich Okresného súdu v Trenčíne pre nové volebné obdobie.
9. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac september 2009.
10.

Pripomienky a návrhy.

11.

Návrh na uznesenie.

12.

Záver

