Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 4. marca 2021

Zápisnica
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa
uskutočnilo dňa 4. marca 2021 v obradnej miestnosti Obecného úradu
v Ladcoch.
Prítomní poslanci:

Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová,
František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Ing. Peter Bračík, Mgr.
Beáta Kolenová, Dominik Koštialik

Ospravedlnení poslanci: Ing. Ján Abrahámovský
Ďalej boli prítomní: Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce
Ľubica Šedíková, zapisovateľka
Ľubomíra Porubčanová, matrikárka
Alena Hudáková – riaditeľka MŠ Ladce
Milan Ferenec- konateľ spoločnosti FERMIL, s.r.o. Ladce
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. Informácia hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných kontrolách
5. Schválenie nájmu starého Domu smútku v Ladcoch
6. Schválenie Zmluvy o spolupráci s pohrebnou službou
7. Schválenie Dodatku č.3k VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského
zariadenia
8. Správa o plnení úloh Komunálneho plánu sociálnych služieb obce Ladce za rok
2020
9. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného investičného majetku
10. Pripomienky a návrhy
11. Ukončenie zasadnutia

PRIEBEH ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce.
Konštatoval, že :
a) zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 13 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
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b) podľa podpísanej prezenčnej listiny je prítomných 7 poslancov obecného
zastupiteľstva, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za
uznášania schopné
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. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová, Vladimír Chovanec
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Dominik Kobza, František Meliš
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková
Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová, Vladimír Chovanec
Hlasovanie:
Za : 7 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík,
Peter Chovanec, Vladimír Chovanec )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

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 doplniť bod č.10 - Schválenie prijatia peňažného daru za
účelom kúpy pozemku KNC 143/27, k.ú. Ladce.
Ostatné body rokovania sa posúvajú.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva uvedený na pozvánke s doplnením bodu č. 10 - Schválenie prijatia
peňažného daru za účelom kúpy pozemku KNC 143/27, k.ú. Ladce.
Ostatné body rokovania sa posúvajú.
Hlasovanie:
Za : 7 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík,
Peter Chovanec, Vladimír Chovanec )
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

17:06 hod. – príchod poslanca Dominika Koštialika
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4. Informácia hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných kontrolách
Ing. Mgr. Monika Prekopová, hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov
o kontrolnej činnosti za obdobie január až február 2021
Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola
dodržiavania zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce so zameraním na dohody
o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce za roky 2018 a 2019.
Kontrolou neboli zistené žiadne závažné porušenia Zákonníka práce.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 18/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na
kontrolórky obce Ladce o vykonaných kontrolách.

vedomie

informáciu

hlavnej

Hlasovanie:
Za : 8 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík,
Peter Chovanec, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

5. Schválenie nájmu starého Domu smútku v Ladcoch
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti spoločnosti FERMIL, s.r.o., Záhradná
142, Ladce, konateľom spoločnosti Milanom Ferencom o schválenie prenájmu
starého Domu smútku v Ladcoch pre účely pohrebnej služby na obdobie jedného
roka za sumu dohodnutú s obcou.
K žiadosti sa vyjadril konateľ spoločnosti Milan Ferenec – ako prevádzkovateľ
pohrebnej služby v starom Dome smútku v Ladcoch plánujem umiestniť chladiace
zariadenie za účelom umiestnenia ľudských pozostatkov, priestory zveľadiť, udržiavať
v náležitom poriadku aj okolie Domu smútku. Nájom na obdobie jedného roka
žiadam z dôvodu, že obec Ladce plánuje zbúranie starého Domu smútku z dôvodu
rozšírenia hrobových miest.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 19/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schvaľuje v súlade s § 9a, ods. 9 zákona NR SR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu
nehnuteľnosti – starý Dom smútku, postaveného na pozemku KNC 345 – zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 58 m2, katastrálne územie Ladce, vedeného
Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1
Vhodné využitie priestorov: pohrebné služby
Hlasovanie:
Za : 8 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík,
Peter Chovanec, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec)
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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Návrh bol schválený

6. Schválenie Zmluvy o spolupráci s pohrebnou službou.
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti spoločnosti FERMIL, s.r.o., Záhradná
142, Ladce, konateľom spoločnosti Milanom Ferencom o schválenie Zmluvy
o spolupráci. Predmetná zmluva upravuje poskytovanie súčinnosti obce Ladce ako
prevádzkovateľa pohrebiska, Domu smútku a jeho zariadenia prevádzkovateľovi
pohrebnej služby, ktorým je spoločnosť FERMIL, s.r.o., v nasledovných činnostiach:
- výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou
- pochovávanie
- vykonanie exhumácie
- prenájom Domu smútku a jeho zariadenia na území pohrebiska, vrátane
chladiaceho a mraziaceho zariadenia
Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje tieto činnosti uskutočňovať s odbornou
spôsobilosťou a v súlade so Zákonom č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
K žiadosti sa vyjadril konateľ spoločnosti Milan Ferenec – RÚVZ vyžaduje, aby
pohrebná služba mala uzatvorenú aspoň jednu uvedenú zmluvu o spolupráci.
Ľubica Šedíková – referentka na úseku správy cintorínov uviedla, že výkopové práce
na uloženie ľudských pozostatkov, pochovávanie a vykonanie exhumácie
na
cintoríne v Ladcoch a v Tunežiciach zabezpečujú pohrebné služby, ktoré si vyberú
pozostalí zosnulého. Prevádzka Domu smútku, jeho zariadenia a čistenia je
zabezpečená obcou prostredníctvom pracovníkov, ktorý majú uzavretú dohodu o
vykonaní práce.
Poslanci v diskusií navrhli pochovávanie zosnulých zabezpečovať tak ako doteraz
a Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou FERMIL, s.r.o., Ladce zamietnúť.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 20/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch neschvaľuje Zmluvu o spolupráci s pohrebnou
službou FERMIL s.r.o., Záhradná 142, Ladce
Hlasovanie:
Za : 8 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík,
Peter Chovanec, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

7. Schválenie Dodatku č.3 k VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského
zariadenia
Starosta obce informoval poslancov ohľadom predloženého materiálu k uvedenému
bodu rokovania.
Na základe schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 a schváleného
výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov miest a obcí na rok 2021 bol
stanovený jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka na sumu 91,47 €.
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Uvedená suma je oproti minulým rokom nižšia, čo ovplyvňuje aj rozpočty škôl
a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce Ladce
Dodatok č.3 k VZN č.2/2019 bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na
úradných tabuliach obce a webovej stránke obce, neboli podané žiadne pripomienky
a návrhy.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 21/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) berie na vedomie výšku finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na
kalendárny rok 2021 pre školské zariadenia v územnej pôsobnosti obce Ladce a
CVČ
b) schvaľuje Dodatok č.3 k VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných
príspevkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia
Hlasovanie:
Za : 8 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík,
Peter Chovanec, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

8. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ladce za
rok 2020
Ľubomíra Porubčanová, matrikárka informovala poslancov o plnení úloh
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ladce za rok 2020.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2020- 2025 bol schválený
obecným zastupiteľstvom obce Ladce uznesením č.78/2020 dňa 10. decembra 2020.
Každoročne na konci roka je povinnosťou predložiť na rokovanie obecného
zastupiteľstva Správu o jeho plnení.
Predložený materiál - Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Ladce za rok 2020 tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 22/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie Správu o plnení úloh
Komunálneho plánu sociálnych služieb obce Ladce za rok 2020
Hlasovanie:
Za : 8 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík,
Peter Chovanec, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
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9. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného investičného majetku
Starosta obce predložil poslancom návrh na vyradenie dlhodobého hmotného
investičného majetku
prístrešok medzi garážami z evidencie a účtovníctva.
Prístrešok bol obstaraný roku 2005 a postavený vo vlastnej réžií zamestnancami
obce v priestore medzi dvoma stojacimi betónovými garážami v areáli starého
obecného úradu. Slúžil ako odkladací priestor na dielenskú techniku. Po
presťahovaní obecného úradu do nových priestorov bol prístrešok premiestnený na
zberný dvor, kde stratil svoju funkciu pri komplexnej rekonštrukcií zberného dvora
a napriek predpokladanej doby využitia 30 rokov bol rozobratý.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného
investičného majetku - prístrešok medzi garážami, inventárne číslo 21066.
Hlasovanie:
Za : 8 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík,
Peter Chovanec, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

10. Schválenie prijatia peňažného daru za účelom kúpy pozemku KNC 143/27,
k.ú. Ladce
Starosta obce predložil poslancom na schválenie nové uznesenie ohľadom prijatia
peňažného daru za účelom kúpy pozemku KNC 143/27, k.ú. Ladce, z dôvodu zmeny
okruhu darcov. Pôvodné uznesenie č.5/2021 zo dňa 21.01.2021 je potrebné zrušiť.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 24/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) zrušuje uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 5/2021 zo dňa 21.01.2021
b) schvaľuje prijatie peňažného daru v celkovej výške 13.334,40 EUR (slovom
trinásťtisíctristotridsaťštyri eur 40/100 cent) od darcov:
• Miroslava Plačka, trvale bytom Hviezdoslavova 107/107, 018 63 Ladce,
• Ľubice Zbínovej, trvale bytom Hviezdoslavova 111/111, 018 63 Ladce,
• Mgr. Miroslava Liptáka, a jeho manželky Mgr. Ivety Liptákovej, obaja trvale
bytom Hviezdoslavova 112/112, 018 63 Ladce,
• RNDr. Branislava Liptáka, trvale bytom Záhradná 140, 018 63 Ladce,
• Ivetty Liptákovej, trvale bytom Hviezdoslavova 104/104, 018 63 Ladce,
• Mateja Liptáka, trvale bytom Hviezdoslavova 104/104, 018 63 Ladce,
• Mgr. Romany Liptákovej, trvale bytom Vodárenská 1700/13, 911 01 Trenčín
• Ing. Zdenky Hriadelovej, trvale bytom Hviezdoslavova ulica 113/115, 018 63
Ladce,
• Márie Pastorkovej, trvale bytom , Komenského 1630/7-31, 020 01 Púchov
za účelom kúpy pozemku parcely registra „C“ č. 143/27, ostatná plocha o výmere 1315
m2 zapísaného v katastri nehnuteľností Okresným úradom Ilava, katastrálnym
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odborom pre okres Ilava, obec Ladce, kat. územie Ladce na LV č. 3257 (ďalej aj ako
„Pozemok“) od predávajúceho Slovenská republika zastúpená Železnice Slovenskej
republiky, Klemensova 8, Bratislava, PSČ 813 61, SR, IČO: 31 364 501.
Hlasovanie:
Za : 8 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík,
Peter Chovanec, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

11.Pripomienky a návrhy
Ing. Dominik Kobza, poslanec, sa informoval o dopravnom značení v Horných
Ladcoch.
Iveta Laskovičová, poslankyňa, sa spýtala na opravu cesty v Ladcoch za lekárňou
a v Tunežiciach za železnicou od cementárne smerom k nadjazdu.
Starosta obce informoval poslancov o ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia
v Tunežiciach a o asfaltovaní cesty pri zjazde na most v rámci vybudovania
cyklotrasy.

V Ladcoch 04.03.2021
Zapísala: Ľubica Šedíková
Čas ukončenia zasadnutia o 18:50 hod.

Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

....................................
Ing. Dominik Kobza

....................................
František Meliš

................................
Ľubica Šedíková
zapisovateľka
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