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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 11. februára  2016 v obradnej miestnosti Obecného 

úradu v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Ing. Peter Bračík,Dominik Koštialik, Gabriela Melicherová, Ing. 
Monika Števanková, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš, 
Bohumil Turza, Mgr. Beáta Kolenová 

   
Ospravedlnení poslanci: Vladimír Chovanec 
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce 
 Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Ing. Alena Černotová, ekonómka obce 

 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce 
 RNDr. Branislav Lipták, občan  

JUDr. Marián Karásek, advokát  
 
Prezenčná listina tvorí  prílohu tejto zápisnice.  

    
Návrh programu :  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných kontrolách za rok 2015  
5. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných alebo prebiehajúcich 

kontrolách 
6. Prehľad o čerpaní rozpočtu za IV. štvrťrok 2015 
7. Schválenie zámeny pozemkov  
8. Schválenie návrhu miestnej komunikácie pri IBV Za kaštieľom 
9. Osadenie vodomernej šachty na obecnom pozemku 
10. Petícia za vybudovanie kanalizácie  
11. Projekt, ktorý zlepší orientáciu záchranárov 
12. Digitálna mapa pre obec Ladce 
13. Schválenie bezplatného prenájmu priestorov KD Ladce 
14. Pripomienky a návrhy 
15. Ukončenie zasadnutia          
          

PRIEBEH ROKOVANIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jaroslav Koyš  

Konštatoval, že : 
a) zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 13 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 
b) podľa podpísanej prezenčnej listiny je prítomných 8 poslancov obecného 

zastupiteľstva, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 
uznášania schopné  
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2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrhy 
na uznesenia z konaného zastupiteľstva: 
Mgr. Beátu Kolenovú, Gabrielu Melicherovú, Františka Meliša   
 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Bohumil Turza, Ing. Monika Števanková 
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 5/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beátu Kolenovú, Gabrielu Melicherovú, Františka Meliša   
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, František  Meliš, 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Mg. Beáta Kolenová) 
Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 

3. Schválenie návrhu programu rokovania 
Starosta obce požiadal poslancov o doplňujúce návrhy k programu uvedenému v 
pozvánke. Všetci prítomní poslanci súhlasili s navrhovaným programom.  
Starosta obce navrhol  vypustiť  bod č.9 – Osadenie vodomernej šachty na obecnom 
pozemku z dôvodu zrušenia žiadosti. Žiadateľ umiestni vodomernú šachtu na 
súkromnom pozemku. 
Ďalej starosta obce navrhol nahradiť bod č.9 novým bodom a to odstúpenie od kúpno-
predajnej zmluvy.  
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 6/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s vypustením bodu č.9 – Osadenie vodomernej šachty na 
obecnom pozemku a nahradenie bodu č.9 novým bodom – Odstúpenie od kúpno- 
predajnej zmluvy. 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, František  Meliš, 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Mg. Beáta Kolenová) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 

Schválený programu :  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných kontrolách za rok 2015  
5. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných alebo prebiehajúcich 

kontrolách 
6. Prehľad o čerpaní rozpočtu za IV. štvrťrok 2015 
7. Schválenie zámeny pozemkov  
8. Schválenie návrhu miestnej komunikácie pri IBV Za kaštieľom 
9. Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy 
10. Petícia za vybudovanie kanalizácie  
11. Projekt, ktorý zlepší orientáciu záchranárov 
12. Digitálna mapa pre obec Ladce 
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13. Schválenie bezplatného prenájmu priestorov KD Ladce 
14. Pripomienky a návrhy 
15. Ukončenie zasadnutia          

   
4. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných kontrolách za rok 2015 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce predložila poslancom  
správu o kontrolnej činnosti za rok 2015. Celkom bolo v roku 2015 vykonaných 6 
kontrol, ku ktorým boli uložené opatrenia. Podľa obsahového zamerania bola 
štruktúra a zameranie uskutočnených kontrol nasledovné: 
- kontrola rozhodnutí na užívanie verejného priestranstva 

- kontrola zameraná na formálnu a vecnú správnosť nájomných zmlúv a ich 
evidenciu 

- kontrola daní za ubytovanie 

- kontrola všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov v obci Ladce 

- kontrola vyúčtovania úhrad za plnenia poskytnuté s užívaním bytu na nájomnej 
bytovke 

- kontrola zmlúv na prenájom hrobového miesta 

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení 
Výsledky kontroly boli následne prejednané so starostom obce a pracovníkmi 
zodpovednými za predmet kontroly. V prípade zistených nedostatkov bola uložená 
povinnosť zabezpečenia prijatia opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov 
a príčin ich vzniku. 
Výkon iných odborných činností: 
- spracované odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Ladce za rok 2014 
- spracované odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Ladce na roky 2016-2018 
- priebežne boli kontrolórom pripomienkované hospodárske zmluvy s obcou Ladce 
- vypracovaná základná legislatíva obce: Štatút, Rokovací poriadok 
- spolupráca pri vypracovaní VZN 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 7/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie stanovisko správu 
o kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce za rok 2015. 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, František  Meliš, 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Mg. Beáta Kolenová) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 
 

5. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných alebo prebiehajúcich 
kontrolách 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce predložila poslancom  
informatívnu správu o kontrolnej činnosti za obdobie 01/2016 až 02/2016.Kontrola 

bola zameraná na kontrolu vedenia pokladne a dohôd o hmotnej zodpovednosti. 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 8/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informatívnu správu 
o kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce za obdobie 01/2016 až 02/2016.      
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, František  Meliš, 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Mg. Beáta Kolenová) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
6. Prehľad o čerpaní rozpočtu za IV. štvrťrok 2015 
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom prehľad o čerpaní 
rozpočtu za IV. štvrťrok 2015. Poslanci prerokovali čerpanie rozpočtu za IV. štvrťrok 
2015 jednotlivo po položkách. 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 9/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za IV. štvrťrok 2015 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, František  Meliš, 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Mg. Beáta Kolenová) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
7. Schválenie zámeny pozemkov  
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti zámeny pozemkov spoločnosti 
Považskej cementárne, a.s. so sídlom J. Kráľa, Ladce. 

JUDr. Marián Karásek , advokát, podrobne vysvetlil poslancom o ktoré pozemky sa 
jedná. Ide o prevod vlastníctva dvoch lesných pozemkov vo vlastníctve obce Ladce: 

- parc.č. 1897/3, výmera 58965 m2 
- parc.č. 1897/4, výmera 59265 m2 

spôsobom ich zámeny za lesné pozemky vo vlastníctve spoločnosti Považskej 
cementárne, a.s. , Ladce, nachádzajúce sa v katastrálnom území Hloža –Podhorie: 

- parc.č. 1071/6, výmera 16308 m2 
- parc.č. 1072/5, výmera 23720 m2 
- parc.č. 1072/6, výmera 24054 m2 
- parc.č. 1077/2, výmera 25466 m2 

Na základe znaleckých posudkov je všeobecná hodnota uvedených pozemkov 
rovnaká, hospodárske využitie  je však rozdielne. Pozemky patriace obci Ladce sú 
zaradené v kategórií ochranných lesov a prevažná časť pozemkov vo vlastníctve 
Považskej cementárne a.s. Ladce je zaradená v kategórií hospodárskych lesov. 
Hospodárske využitie a možný ekonomický profit z ochranných lesov je podstatne 
nižší ako v prípade hospodárskych lesov. 
Nakoľko primárnou činnosťou Považskej cementárne, a.s. Ladce nie je hospodárenie 
na lesných pozemkoch má záujem na zámene lesných pozemkov vo vlastníctve obce 
Ladce.  Považská cementáreň a.s. Ladce poskytne obci Ladce možnosť zabezpečenia 
osobitných príjmov ako jednu z foriem podpory ekonomickej situácie a potrieb obce 
Ladce.  
Poslancom boli predložené vypracované geometrické plány,  znalecké posudky 
a aktuálne výpisy listov vlastníctva.  
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Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 10/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného 

majetku vo výlučnom vlastníctve obce Ladce, nachádzajúceho sa v katastrálnom 
území Ladce, zapísaného na liste vlastníctva č.1 a to konkrétne prevod vlastníctva 
dvoch pozemkov: 
 
parcela registra „C“, parc.č.: 1897/3, výmera 58965 m2, druh pozemku: Lesné 
pozemky 
parcela registra „C“, parc.č. 1897/4, výmera 59265 m2, druh pozemku: Lesné 
pozemky, 
spôsobom ich zámeny za nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve 
spoločnosti Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce, IČO : 31615716, 
nachádzajúci sa v katastrálnom území Hloža – Podhorie, zapísaný na liste vlastníctva 
č. 1836 a to konkrétne zámenou za pozemky: 
parcela registra ,,C“, parc.č  1071/6 o výmere 16308 m2, druh pozemku: Lesné 
pozemky, 
parcela registra ,,C“, parc.č. 1072/5 o výmere 23720 m2, druh pozemku: Lesné 
pozemky, 
parcela registra ,,C“, parc.č. 1072/6 o výmere 24054 m2, druh pozemku: Lesné 
pozemky, 
parcela registra ,,C“, parc.č. 1077/2 o výmere 25466 m2, druh pozemku: Lesné 
pozemky, 
 
vo forme uzatvorenia zámennej zmluvy spolu  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších právnych predpisov medzi obcou Ladce a spoločnosťou Považská 
cementáreň, a.s., pričom prevod uvedeného majetku obce sa uskutočňuje v súlade 

s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších právnych 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že nehnuteľný 
majetok získaný pri zámene obcou Ladce je možné v budúcnosti hospodársky využiť 
lepšie, ako je tomu pri súčasnom majetku obce a to predovšetkým s ohľadom na možný 
ekonomický profit z nakladania s týmto majetkom a spoločnosť Považská cementáreň, 
a.s. uskutočnením zámeny, poskytne obci Ladce nepriamu ekonomickú podporu pri 
riešení potrieb jej občanov. 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, František  Meliš, 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Mg. Beáta Kolenová) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
8. Schválenie návrhu miestnej komunikácie pri IBV Za kaštieľom 
Starosta obce predložil poslancom návrh riešenia miestnej komunikácie pri IBV Za 

kaštieľom. Na konci miestnej komunikácie je navrhnutý  otoč pre autá a je potrebné 
odkúpiť časť pozemku na dokončenie miestnej komunikácie. Poslanci v diskusií 
súhlasili so zahájením rokovania o odkúpení pozemku.    
Predložený materiál je súčasťou zápisnice 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 11/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie informáciu o návrhu riešenia miestnej komunikácie pri IBV Za 

kaštieľom  
b) súhlasí so zahájením rokovania o odkúpení pozemku na dokončenie miestnej 

komunikácie pri IBV Za kaštieľom 
 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, František  Meliš, 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Mg. Beáta Kolenová) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
 

Návrh bol schválený 
 

9. Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti odstúpenia od kúpno-predajnej zmluvy 

a vrátenie pozemku obci Ladce pána Štefana Kútneho, bytom Kukučínova 336/336, 
Ladce. Poslanci v diskusií navrhli odložiť riešenie žiadosti z dôvodu , že žiadosť nie je 
jasne špecifikovaná a konkrétna. Bude predložená na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva po jej doplnení. Obec Ladce vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti.   
Predložený materiál je súčasťou zápisnice 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 12/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a)  berie na vedomie informáciu o žiadosti odstúpenia od kúpno-predajnej zmluvy a 

vrátenie pozemku obci Ladce Štefana Kútneho, bytom Kukučínova 336/336, Ladce  
b)  odkladá rozhodnutie riešenia uvedenej žiadosti z dôvodu, že jeho žiadosť nie je 

jasne špecifikovaná a konkrétna. Žiadosť Štefana Kútneho bude predložená na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ladce po jej doplnení. Obec Ladce vyzve 
žiadateľa na doplnenie žiadosti.  

 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, František  Meliš, 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Mg. Beáta Kolenová) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
10. Petícia za vybudovanie kanalizácie 
Starosta obce predložil poslancom petíciu za vybudovanie kanalizácie  na ulici Janka 
Kráľa (č.d. 510-517,526-528,549) a ulici Jána Bottu  (č.d. 123-126,182) v Ladcoch. 
Projekt na kanalizáciu nebol na uvedené ulice naplánovaný z dôvodu úzkej cesty  cez 
ktorú už prechádza plynovod a vodovod. Kanalizácia by musela viesť cez súkromné 
pozemky. Poslanci v diskusií navrhli zabezpečiť prieskum uskutočniteľnosti 
vybudovania kanalizácie na ul. Janka Kráľa a Jána Bottu do konca apríla 2016.  
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 13/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a) berie na vedomie informáciu o petícií občanov za vybudovanie kanalizácie na ul. 

Janka Kráľa (č.d. 510-517,526-528,549) a ulici Jána Bottu  (č.d. 123-126,182) 
v Ladcoch 
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b) súhlasí so zabezpečením prieskumu uskutočniteľnosti vybudovania kanalizácie 
na ul. Janka Kráľa (č.d. 510-517,526-528,549) a ulici Jána Bottu  (č.d. 123-
126,182) v Ladcoch 

 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, František  Meliš, 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Mg. Beáta Kolenová) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
11. Projekt, ktorý zlepší orientáciu záchranárov 
Starosta obce informoval poslancov, že na minulom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva informoval  poslancov o projekte, o zodpovedaných otázkach p. Kuru, 
konateľom firmy PORTAL s.r.o., ktorá realizuje daný projekt. Ing. Peter Bračík, 
poslanec, navrhol osloviť operátora EMERGENCY Slovakia Mgr. Mesárošovú, či je to 
v praxi použiteľné. Mgr. Mesárošová odpovedala, že so súradnicami, ktoré majú 

k dispozícií od p. Kuru už reálne pracujú. V prípade, že príjmu hovor z konkrétnej 
obce, ktorá im tieto orientačné body poskytla, sú buď priamo spracované operátorom 
k výdaju pokynu na zásah pre ambulanciu ZZS alebo poskytnuté ambulancií ZZS, 
aby si ich mohla vložiť do vlastnej navigácie. 
Na základe informácie od p. Porubčanovej, že program Registra adries je spracovaný 
a je prístupný aj pre všetky zložky záchranných služieb, v súčasnosti by bolo 
zbytočné dať vypracovať program pre priradenie GPS súradníc k rodinným domom, 
začo by obec musela zaplatiť..  
Predložený materiál je súčasťou zápisnice 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 14/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o projekte, ktorý 
zlepší orientáciu záchranárov v obci Ladce 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, František  Meliš, 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Mg. Beáta Kolenová) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
12. Digitálna mapa pre obec Ladce  
Starosta obce informoval poslancov o ponuke firmy MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 
Bratislava na digitálny  mapový portál pre obec Ladce. Systém m-Obec a jeho výhody: 
- rýchle a jednoduché vyhľadávanie potrebných informácií (kataster, adresa a iné 

databázy 
- vizuálny prehľad o pozemkoch, stavbách, inžinierskych sieťach, uliciach, 

objektoch 
- slovenský produkt- presnejšie a aktuálnejšie mapy 

- bezpečnosť 
- prehľad o aktuálnych zmenách v obci 
- zvýraznenie zaujímavých miest, turistických atrakcií, miest voľného času 
- služba občanom aj zamestnancom obecného úradu 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice 
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 15/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o ponuke na 
Mapový portál m-Obec pre obec Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, František  Meliš, 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Mg. Beáta Kolenová) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
13. Schválenie bezplatného prenájmu priestorov KD Ladce  
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti výboru Lesného pozemkového 
spoločenstva Ladce a Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ladce o pridelenie 
bezplatného prenájmu priestoru v Kultúrnom dome ( veľká sála) na deň 06.03.2016 
od 12:00 hod. na vykonanie Valného zhromaždenia oboch spoločenstiev.  

Žiadosť posúdila finančná a likvidačná komisia  a odporučila žiadosti vyhovieť.  
Predložený materiál je súčasťou zápisnice 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 16/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo žiadosť Lesného pozemkového spoločenstva Ladce a Urbárskeho 

pozemkového spoločenstva Ladce o bezplatný prenájom priestorov kultúrneho domu 
Ladce na vykonanie Valného zhromaždenia 

b) schvaľuje bezplatný prenájom priestorov kultúrneho domu v Ladcoch Lesnému 
pozemkovému spoločenstvu Ladce a Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu Ladce  
na vykonanie Valného zhromaždenia dňa 06.03. 2016. 

 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, František  Meliš, 
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík, Mg. Beáta Kolenová) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
14. Pripomienky a návrhy 
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, sa informoval ohľadom premiestnenia 
elektrického stĺpa na ulici Tajovského v Tunežiciach a o úpravu detského ihriska 
v Tunežiciach. Poukázal na neporiadok pri plote p. Sabadkovej. 
Bohumil Turza , poslanec, sa spýtal, ako pokračujú práce pri odstraňovaní závad 
výpadku elektrickej energie v Horných Ladcoch.   
Starosta obce odpovedal, že je vypracovaná projektová dokumentácia a ďalej sa bude 
pokračovať. 
RNDr. Branislav Lipták, občan Ladiec, sa spýtal na projekt rekonštrukcie 
kultúrneho domu. Navrhol, aby sa zachovala z vonku architektúra a štuky. Ďalej 

informoval poslancov o stave webovej stránke obce Ladce a navrhol dať postaviť 
billboardovú plochu, na ktorú by sa zverejňovali všetky kultúrne a iné akcie obce.   
Starosta obce predložil poslancom mapu Ladiec s vyznačením obecných pozemkov. 
Informoval poslancov: 
- o oprave miestnych komunikácií a o rokovaní s firmou Váhostav-SK, a.s.   
- o výzve – zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a o výzve o poskytnutie 

finančných prostriedkov na rekonštrukciu alebo výstavbu novej telocvične a na 
vybavenie telocvične 
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15. Ukončenie zasadnutia 
Na záver starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a 
návrhoch prítomných zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval 
prítomným za účasť. 

 
V Ladcoch 11. februára 2016 

 
Zapísala:  Ľubica Šedíková Ing. Jaroslav Koyš 
    starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
 
.....................................         .....................................  

Ing. Monika Števanková                 Bohumil Turza                
 

 

 
 


