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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,
Jaroslav Koyš, Ján Abrahámovský
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Jozef M i h á l i k a Juraj

3.

Prehľad o čerpaní rozpočtu za II. štvrťrok 2009.

4.

Schválenie VZN č. 3/2009 o miestnych daniach v obci Ladce.

Letko

5.
Schválenie VZN č. 4/2009 o podmienkach poskytovania dotácií fyzickým
a právnickým
osobám.
6.

Schválenie VZN č. 5/2009 - školský zákon.

7.

Zásady tvorby a používania rezervného fondu obce Ladce.

8.

Schválenie použitia rezervného fondu obce.

9.

Návrh na vyradenie hmotného investičného majetku č. 4/09.

10.

Riešenie havarijného stavu elektr. inštalácie v Dome kultúry.

11.

Trvalý prenájom objektu futbalovej tribúny TJ Tatran Ladce.

12.

Informácia o stave rozostavanosti jednotlivých obecných stavieb.

13.

Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac jún, júl a august 2009.

14.

Pripomienky a návrhy.

15.

Návrh na uznesenie.

16.

Záver

U ZN E SE N I E
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 09. septembra 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A . berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.

Prehľad o čerpaní rozpočtu za II. štvrťroku 2009.
Informáciu o havarijnom stave elektroinštalácie v Dome kultúry.
Informáciu o prenájme objektu futbalovej tribúny TJ Tatran Ladce.
Informáciu o stave rozostavanosti jednotlivých stavieb.
Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace jún, júl a august 2009.

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

Daniela Hudecová,
Ján Abrahámovský, Dominik Koštialik

3. Zapisovateľku :

p.

4. Overovateľov zápisnice :

p. p.

Ľubomíru Porubčanovú

Jozef M i h á l i k

a

Juraj

Letko

5. Uznesenie č. 45/2009
VZN č. 3/2009 o miestnych daniach na území obce Ladce.
6. Uznesenie č. 46/2009
VZN č. 4/2009 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom na území obce Ladce.
7. Uznesenie č. 47/2009
VZN č. 5/2009 - školský zákon.
8. Uznesenie č. 48/2009
Zásady tvorby a používania rezervného fondu obce Ladce,
9. Uznesenie č. 49/2009
Použitie rezervného fondu obce vo výške 4.109 eur na splatenie úveru obce.
10. Uznesenie č. 50/2009
Návrh na vyradenie hmotného investičného majetku č. 4/09.
Materiál z chodníka (zámková dlažba) bude použitý v areáli Základnej školy
v Ladcoch.
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C. ukladá
-

V

Ladcoch 09. septembra 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Jozef M i h á l i k
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....................................................
p. Juraj L e t k o
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  na	
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  úrade	
  	
  v	
  	
  Ladcoch	
  

Prítomní: viď prezenčná listina - 6 - prítomných poslancov
3 - neprítomní

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
6
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 3 – J. Fatura, M. Justh, J. Koyš
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
6
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 3 – J. Fatura, M. Justh, J. Koyš
Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Jozef M i h á l i k

a

Juraj

Letko

3. Prehľad o čerpaní rozpočtu obce za II. štvrťrok 2009
Poslanci obecného zastupiteľstva obdržali prehľad o čerpaní rozpočtu obce za II. štvrťrok
2009.
Prehľad tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci prehľad o čerpaní rozpočtu zobrali na vedomie.
4. Schválenie VZN č. 3/2009 o miestnych daniach v obci Ladce
Poslancom bolo predložené VZN o miestnych daniach v obci Ladce. VZN bolo zverejnené
15 dní pred jeho schválením na úradnej tabuli obce. K návrhu neboli podané žiadne
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Poslanci VZN o miestnych daniach v obci Ladce schválili.
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Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložené VZN č. 3/2009
o miestnych daniach v obci Ladce.
Hlasovanie k bodu:

	
  	
  	
  	
   za
proti
zdržal sa
neprítomní

6
0
0
3 – J. Fatura, M. Justh, J. Koyš

5. Schválenie VZN č. 4/2009 o podmienkach poskytovania dotácií fyzickým
a právnickým osobám
Poslancom bolo predložené VZN o podmienkach poskytovania dotácií fyzickým a právnickým
osobám. VZN bolo zverejnené 15 dní pred jeho schválením na úradnej tabuli obce.
K návrhu neboli podané žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Poslanci VZN o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám schválili.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložené VZN č. 4/2009 o podmienkach
poskytovania dotácií fyzickým a právnickým osobám.
Hlasovanie k bodu:

	
  	
  	
  	
   za
proti
zdržal sa
neprítomní

6
0
0
3 – J. Fatura, M. Justh, J. Koyš

6. Schválenie VZN č. 5/2009 – školský zákon
Poslancom bolo predložené VZN – školský zákon. VZN bolo zverejnené 15 dní pred jeho
schválením na úradnej tabuli obce.
K návrhu neboli podané žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Poslanci VZN – školský zákon schválili.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložené VZN č. 5/2009 – školský zákon.
Hlasovanie k bodu:

	
  	
  	
  	
   za
proti
zdržal sa
neprítomní

6
0
0
3 – J. Fatura, M. Justh, J. Koyš

7. Zásady tvorby a používania rezervného fondu obce Ladce
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený vypracovaný návrh zásad tvorby
a používania rezervného fondu obce Ladce.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
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Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Zásady tvorby a používania rezervného
fondu obce Ladce.
Hlasovanie k bodu:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  za
proti
zdržal sa
neprítomní

6
0
0
3 – J. Fatura, M. Justh, J. Koyš

8. Schválenie použitia rezervného fondu.
Ing. Kalusová, HK obce, predložila poslancom návrh na použite rezervného fondu.
Navrhla, aby čiastka 4.109 eur bola použitá na splátku úveru obce.
Poslanci s návrhom súhlasili a hlasovali o ňom.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo použitie rezervného fondu obce
vo výške 4.109 eur na splátku úveru obce.
Hlasovanie k bodu:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  za
proti
zdržal sa
neprítomní

6
0
0
3 – J. Fatura, M. Justh, J. Koyš

9. Návrh na vyradenie hmotného investičného majetku obce č. 4/09
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh na vyradenie hmotného
investičného majetku obce č. 4/09. Vyradenie sa týka chodníka, ktorý spájal dve budovy
obecného úradu.
Poslanci s predloženým návrhom na vyradenie súhlasili s tým, že materiál z chodníka
bude použitý v areáli Základnej školy v Ladcoch.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh na vyradenie hmotného
investičného majetku obce č. 4/09.
Materiál z chodníka (zámková dlažba) bude použitý v areáli Základnej školy
v Ladcoch.
Hlasovanie k bodu:

	
  	
  	
  	
  	
  za
proti
zdržal sa
neprítomní

3

6
0
0
3 – J. Fatura, M. Justh, J. Koyš

10. Riešenie havarijného stavu elektr. inštalácie v Dome kultúry
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o havarijnom stave
elektroinštalácie v Dome kultúry.
Inšpekcia OHZZ Trenčín pri kontrole stanovila termín 30.09.2009, dokedy musia
byť odstránené závady elektroinštalácie v Dome kultúry.
Je potrebné urobiť rozsiahlu rekonštrukciu elektr. inštalácie v Dome kultúry s výmenou
rozvádzačov. Bol spracovaný orientačný rozpočet, ktorý je vo výške 22.305 eur (671 tis. Sk).
Obec v súčasnosti nemá takéto prostriedky k dispozícii. Ak nedostatky z kontroly nebudú
odstránené alebo sa nezačne s rekonštrukciou bude veľká sála DK zatvorená až do
odstránenia závad.
Poslanci navrhli, aby boli oslovené ďalšie firmy a yypracovali ďalšie rozpočty. S prácami by sa
začalo a realizovali sa postupne, podľa finančných možností obce, ale tak, aby Dom kultúry
nebol zavretý.
11. Trvalý prenájom objektu futbalovej tribúny na ihrisku TJ Ladce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že tribúna na futbalovom
ihrisku už bola kolaudovaná.
Je potrebné vyriešiť prenájom, nakoľko tribúna je majetkom obce, tak ako aj pozemky
pod stavbou a ihriskami a aby túto mohla TJ užívať.
Vzhľadom na to, že nebol prítomný na zasadaní poslanec Ing. Koyš (predseda TJ) bol
tento bod odložený na prejednanie do budúceho zasadania obecného zastupiteľstva.
12. Informácia o stave rozostavanosti jednotlivých obecných stavieb
Starosta obce v rámci tohto bodu informoval poslancov obecného zastupiteľstva o postupe
prác na jednotlivých stavbách, ktoré realizuje obec.
V obci je začatých 10 stavieb.
Prestavba prístavby DK na obecný úrad - prestavba sa dokončuje, sú hotové
omietky, dorobia sa podhľady (zníženie stropu) s osvetlením, záver bude vymaľovanie
priestorov. Odhaduje sa, že v polovici novembra sa bude obecný úrad sťahovať
do nových priestorov.
Most k IBV (prefabrikovaný z 8 ks) – je to provizórne riešenie, náklady na realizáciu
sú cca 17.759 eur ( 535 tis. Sk).
- Cesta k IBV - je už na hrubo hotová, ďalej sa nebude pokračovať, pre stavebné účely
zatiaľ stačí.
Vodovod k IBV - je pripravený projekt od hlavnej cesty okolo škôlky, kaštieľa k 16 byt.
nájomnému domu a ďalej bude vodovod pokračovať k IBV. Touto novou vetvou sa
pripojí novou prípojkou MŠ, ktorá ide doposiaľ cez rozvody OSBD.
- Chodník v Tunežiciach - sa realizuje.
- Prístrešok pri motlitebni v Tunežiciach – náklady na realizáciu boli cca 1.000 eur.
- Základná škola, rekonštrukcia - práce sú dokončené, zostáva už iba dodať počítače
a stavbu kolaudovať. Už nasleduje iba finančné vysporiadanie, prebehne už len
preplatenie 3 fázy faktúr.
- Dokončenie vodovodu na sídlisku Záhradná – vodovod je dokončený, kolaudovaný
a v súčasnosti sa odstraňujú niektoré drobné závady, ktoré vznikli tým, že v niektorých
bytových domoch po spustení novej vetvy vodovodu nemali niektoré vchody vodu.
- 16 bytový nájomný dom – celkové náklady na stavbu 796.654 eur ( 24 mil. Sk)
z toho ŠFRB - úver - 514.505 eur (15,5 mil. Sk), dotácia Ministerstva výstavby
a reg. rozvoja (nenávratná) 195.844 eur (5,9 mil. Sk), spoluúčasť obce - 116.178 eur
(3,5 mil. Sk)
13. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace jún, júl august 2009
Ing. Kalusová, HK obce vo svojej správe oboznámila poslancov s kontrolnou činnosťou
ktorú vykonala v mesiacoch jún, júl a august 2009.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
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14. Pripomienky a návrhy

V. Chovanec, poslanec - upozorniť právneho zástupcu vlastníka kaštieľa o devastácii
kaštieľa a rozkrádaní v objekte.
- odviezť konáre z klčovania pozemkov pre IBV.
D. Koštialik, poslanec - osloviť jestvujúcich vlastníkov garáží a tých, ktorí realizujú výstavbu
nových, aby si prišli vypísať žiadosť o elektrickú prípojku pre garáž.

J. Abrahámovský - upozornil na čerpanie vody zo studne na cintoríne v Tunežiciach a vylievanie
splaškov z domácnosti do dažďovej kanalizácie pri hlavnej ceste rodinou
p. Lacka, Hviezdoslavova 52.
J. Letko, poslanec - upozornil na potrebu vyčistenia potoka od cementárne po začiatok Horných
Ladiec. Pri dlhšie trvajúcich dažďoch splavované bahno z lomu cementárne
urobí nános a tento z dôvodu zarastenia koryta burinou ho upchá
a hrozí vyliatie potoka z koryta do dvorov okolitých rodinných domov
a miestnu komunikáciu.
- ďalej poukázal na pálenie odpadu pri rodinných domov (burina, tráv,
konáre). Takéto pálenie je zákonom zakázané. V okolitých obciach a
mestách sa porušenie pokutuje. Ako sú takéto porušenia riešené
v našej obci ?
Mgr. B. Majtánová, riaditeľka – informovala poslancov, že školský rok bol začatý, opäť sa
vyučuje v oboch pavilónoch. Škola je po rekonštrukcii.
V súčasnosti má škola 213 žiakov, 9 tried ( z 11) je tu pokles
žiakov v tomto škol. roku, škola má celkom 25 zamestnancov
a školský klub má 50 detí v dvoch triedach.

15. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh na uznesenie
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 09. septembra 2009.
Hlasovanie k bodu:

	
  	
  	
  	
  	
  	
   za
proti
zdržal sa
neprítomní
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6
0
0
3 – J. Fatura, M. Justh, J. Koyš

16. 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 M i h á l i k
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..................................................
p. Juraj L e t k o

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

