Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 04.júna 2020

Zápisnica
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa
uskutočnilo dňa 04. júna 2020 v obradnej miestnosti Obecného úradu
v Ladcoch.
Prítomní poslanci:

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

Ospravedlnení poslanci : Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec,
Ing. Ján Abrahámovský
Ďalej boli prítomní: Ing. Mgr. Monika Prekopová, hlavná kontrolórka
Ľubica Šedíková, zapisovateľka
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce
občania – podľa prezenčnej listiny
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. Petícia za zastavenie výstavby rodinných domov v časti Horné Ladce
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za
rok 2019
6. Schválenie Záverečného účtu obce Ladce za rok 2019
7. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce Ladce na II. polrok 2020
8. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.6/2016 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
Ladce
9. Zrušenie uznesenia č.5/2020
10. Odkúpenie hasičskej stanice do majetku obce
11. Pripomienky a návrhy
12. 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
b) podľa podpísanej prezenčnej listiny je prítomných 6 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. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová, František Meliš
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Dominik Koštialik, Ing. Dominik Kobza
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková
Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová, František Meliš
Hlasovanie:
Za :6 (Peter Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Dominik Koštialik)
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, aby bol program vedený podľa pozvánky.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva uvedený na pozvánke.
Hlasovanie:
Za :6 (Peter Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Dominik Koštialik)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

4. Petícia za zastavenie výstavby rodinných domov v časti Horné Ladce
Starosta obce oboznámil poslancov s petíciou za zastavenie výstavby rodinných
domov v časti obce Horné Ladce na parcelách č.2018 a č.2019
Každý hárok petície bol označený textom „Vážení občania, žiadame starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva Ladiec, aby zastavili plány na výstavbu
rodinných domov v časti Horné Ladce. Pozemok, na ktorom je výstavba naplánovaná
je zalesnený a prípadným odlesnením vegetácie môže prísť k zosuvu pôdy. Obávame
sa tiež, že prídeme o zdroje pitnej vody. V danej lokalite hniezdi spústa vtáctva a ničiť
životné prostredie v blízkosti Považskej cementárne Ladce nám príde nevhodné.“
Petícia obsahovala označenie osôb, ktoré petíciu zostavili v súlade s § 5 zákona č.
85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej len „zákon“).
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Petíciu podporilo 225 osôb, pričom 175 osôb v súlade s § 4 zákona uviedlo meno,
priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis.
Za osobu určenú na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci bol určený Slávko
Belian.
Zloženie petičného výboru :
Predseda: Slávko Belian
Členovia: Mgr. Bohuš Szegény, Bohuš Uríček
K petícií sa vyjadril starosta obce:
Celý tento problém, ktorý je popísaný v petícii, vznikol v roku 2005, aj keď si
to mnohí hornoladčania neuvedomujú. V roku 2005 vznikol dokument, ktorý sa
volá Územný plán obce a je záväzným dokumentom v riadení územných a stavebných
konaní.
Územný plán obce (ÚPO) vzniká dlho, nie je to dokument, ktorý si niekto
nakreslí a dá schváliť. Je to proces, ku ktorému sa vyjadrujú architekti, urbanisti,
veľmi veľa správnych orgánov a samozrejme aj samotní občania dotknutej obce. Na
to majú právo. Tento dokument sa tvorí niekoľko mesiacov a schvaľuje ešte dlhšie,
pretože prebiehajú k nemu rôzne diskusie a treba absolvovať množstvo jednaní, pri
ktorých sa robia mnohé kompromisy, ale v konečnom dôsledku, musí zohľadniť
potreby obce a pohľad na ňu na niekoľko rokov. Samozrejme, nie je jednoduché
predvídať, aké budú potreby obce o niekoľko rokov. Preto sa každých 5 rokov
prehodnocuje, či spĺňa potreby obce pre jej ďalší rozvoj. Tento dokument je zverejnený
na webovej stránke obce Ladce. Je to súčasť nášho Územného plánu, časť Komplexný
urbanistický návrh. Na ňom sú určené jednotlivé plochy, ktoré sú farebne vyznačené
a legenda vysvetľuje k čomu daná plocha slúži. Podľa legendy, plocha nad domami,
ktorá je spomínaná v petícií, je Funkčná zmiešaná plocha pre občiansku vybavenosť
a rodinné domy. To znamená, že cca v roku 2004 sa navrhlo, že v budúcnosti sa budú
môcť v danej lokalite stavať rodinné domy a daný návrh odobrilo niekoľko úradov a
nakoniec aj v roku 2005 schválilo Obecné zastupiteľstvo. Vzhľadom k tomu, že neboli
k danej lokalite žiadne pripomienky, návrh bol schválený a všetci aj my sa riadime
daným dokumentom.
Platnosť tohto dokumentu je 5 rokov. Po 5 rokoch sa musí Obecné
zastupiteľstvo vrátiť k tomuto dokumentu a musí schváliť jeho ďalšiu platnosť alebo
navrhnúť úpravu alebo dokonca jeho prepracovanie. To je v prípadoch rozsiahlejších
zmien. Rok 2019 bol rokom, kedy sme diskutovali, či je potrebné robiť úpravu
Územného plánu obce. Boli navrhnuté nové územia na výstavbu rodinných domov,
na rekreáciu, ako aj na rozšírenie plôch priemyslu. No najpálčivejší problém všetci
vidíme v plochách na výstavbu rodinných domov resp. občianskej vybavenosti. Nájsť
územie, ktoré spĺňa požiadavky stavebníka nie je jednoduché. Keď sa nájde, nastáva
problém s vlastníkmi pozemku, ktorých často býva viacero. Najhorší problém je v
situácií, keď je pozemok neprededený, pozemok má neznámych vlastníkov
a nakoniec, keď nejaký diel pozemku vlastní Slovenský pozemkový fond. Toto je pre
mnohých „cesta zarúbaná“ a radšej od zámeru vysporiadať a kúpiť pozemok
odstupujú.
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Dôvod, prečo chceme pomôcť a míňať energiu má súvis s demografickou
krivkou v obci, ale aj odlivom našich občanov z našej obce z rôznych dôvodov. Chcel
by som veriť, že odchod občanov, hlavne mladých, je len z dôvodu využitia
pracovných príležitostí, no bohužiaľ, určité množstvo občanov od nás odišlo z dôvodu,
že v našej obci nenašli vhodný stavebný pozemok, ktorý by mohli kúpiť a postaviť
rodinný dom. Často počúvam, že sa nesnažíme a nevytvárame podmienky pre
výstavbu ako je to v Beluši, Košeci alebo teraz v Klobušiciach. Lenže s naším
„developerským projektom“ sa moríme dodnes a ešte aj v týchto dňoch robíme vrásky
na čele tým, ktorým sme predali pred niekoľkými rokmi pozemky a sľúbili sme im
inžinierske siete a cestu. Je to veľmi náročná cesta a finančne nákladná, na ktorú
obec s našou veľkosťou bez pôžičky jednoducho nemá.
Preto sme sa pred 2 rokmi vydali cestou zatraktívnenia územia, ktoré
považujeme za vhodné na výstavbu. Dali sme urobiť zastavovaciu štúdiu
s vizualizáciou, ktorú sme predstavili majiteľom daných pozemkov, ako aj
developerovi. No skončilo to opäť na nejednotných predstavách majiteľov pozemkov.
Preto je veľmi ťažké a zložité hľadať pozemky, resp. územie, ktoré by spĺňalo
požiadavky na ďalšie rozširovanie našej obce a snáď by zastavilo odliv našich ďalších
obyvateľov. Je smutné bezmocne sa prizerať a konštatovať, že za posledných 10 rokov
sa z našej obce odsťahovalo z nejakého dôvodu 425 obyvateľov. Našli si domovy
v Košeci, v Podhorí, resp. v ďalších obciach a mestách blízkeho, ale aj ďalekého
okolia. To je fakt, ktorý musíme akceptovať a nejako sa k nemu postaviť. Každoročne
sa počet obyvateľov v našej obci znižuje a aj veková hranica sa zvyšuje. To je ďalší
fakt, ktorý je prirodzený a súvisí s odlivom hlavne mladých ľudí.
Tak aká je predstava?! Aké sú návrhy? Čo chceme?
Zakonzervovať ďalšiu výstavbu
Vlkolínec?

a vybudovať ďalšiu romantickú dedinu akou

My sme sa rozhodli, že nájdeme pozemky, ktoré by mohli byť atraktívne nielen
polohou, ale hlavne jednoduchým vysporiadaním (majú jedného – dvoch majiteľov),
a riešiť ďalšie veci súvisiace s výstavbou. Moc sme takých nenašli. A nakoniec si
môžeme vybrať. Buď budeme likvidovať ornú pôdu alebo trvalé trávnaté porasty,
prenášať nastavané garáže alebo zahusťovať bytové domy a budeme si hľadieť jeden
druhému do okien.
Moja predstava bola trávnaté porasty. Sme jediný vlastník, ale sú zarastené.
V blízkosti je voda, plyn a elektrická energia. No veľká neznáma bolo podložie. Preto
som dal urobiť geologický prieskum, aby nespôsobili ani sebe a ani majiteľom
susedných pozemkov zbytočné a nezvratné škody alebo aj iné problémy. Urobili sme
5 sond (2 vrty do hĺbky 6 m a 3 kopané sondy do hĺbky 2,5 m), ktoré boli opätovne
uzavreté a zrovnané. Z každej sondy boli odobraté vzorky zeminy, ktoré pôjdu do
laboratória a získame tak predstavu o tom, ako sa správa dažďová voda pri
prílivových dažďoch a čo všetko môže spôsobiť. Nájsť možné riešenia, ako zabrániť
škodám a ako sa naučiť žiť s vrtochmi počasia, ktoré v dnešnej dobe strieda horúce,
suché dni s prílivovými zrážkami a 100 ročnou vodou.
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Samozrejme, nie som odborník ani na urbanizmus, ani na stavebníctvo, no
záleží mi na našej obci. Do tejto funkcie som išiel s tým, že sa budem snažiť zlepšiť
kvalitu života všetkých našich občanov a budem spoločne s poslancami hľadať zdroje
na to, aby sme počas riadenia obce opravili, alebo ak sa bude dať, aj vybudovali niečo
nové, čo bude osožné nám všetkým. Všetci vidíme, aké sú problémy s našimi cestami
a chodníkmi, na ktorých uliciach nie je dobudovaný vodovod a kanalizácia, verejné
osvetlenie nie je na väčšine nášho územia ešte zrekonštruované, rozpadá sa nám
oplotenie cintorína a mnoho iných problémov, ktoré sa každý rok „vynárajú“. Je veľmi
ťažké opraviť alebo nanovo vybudovať všetky veci, ktoré som spomenul s rozpočtom,
ktorý máme. A tento rozpočet obce je závislý aj od podielových daní, ktoré závisia od
počtu obyvateľov. A ten sa nám každý rok znižuje. Určite, počas „dobrých finančných
rokoch“ sa suma v minulých rokoch každoročne zvyšovala, ale nikdy nebola tá suma
tak vysoká, aby sme mohli zrealizovať všetky pripravené projekty v jednom roku.
Preto sa snažíme vytvoriť podmienky pre pritiahnutie nových ľudí do našej obce a tým
zvýšiť počet obyvateľov a samozrejme aj rozpočet našej obce. Chceme, aby sme boli
zaujímavý aj pre podnikateľov, ktorí by svojimi službami dokázali uspokojiť potreby
našich občanov. No nejde to tak, že budeme čakať so založenými rukami. Niektoré
veci nerobíme podľa predstáv všetkých našich občanov, ale sme pripravený
diskutovať na každú tému s našimi občanmi a hľadať riešenia, ktoré sú dobré pre
nás všetkých.
Za petičný výbor sa vyjadrili p. Bohumil Uríček, p. Slavko Belian a Mgr. Bohuš
Szegény. Uviedli, že pozemky, na ktorých je naplánovaná výstavba rodinných domov,
sú zalesnené drevinami, ktoré plnia úlohu zachovania biotopu drobného vtáctva
rôznych druhov lesných živočíchov, ale sú významné aj ako vodozádržné bariéry.
Pozemky majú sklon 30 stupňov a práve preto v prípade prívalových dažďov a búrok
sú ohrozené majetky občanov zosuvom pôdy na ulici Janka Kráľa. Odlesňovaním
tohto územia sa obyvatelia obávajú erózie pôdy a nedostatočného vsakovania
povrchových vôd do pozemných vrstiev, čo môže mať za následok straty vody vo
vlastných studniach občanov. Parcely č.2018 a č.2019 sú vedené ako pasienky, ktoré
sú už trvale zalesnené drevinami, ktorých vek sa odhaduje na 30 až 80 rokov. Stromy
tu nielen vyprodukujú množstvo kyslíka, ale odoberú z ovzdušia aj množstvo CO2.
S výstavbou rodinných domov v danej lokalite nesúhlasia.
Dominik Koštialik, poslanec, sa vyjadril, že až na základe geologického prieskumu
sa rozhodne, či v danej lokalite bude výstavba rodinných domov.
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, sa spýtala prítomných občanov, či zmenia
rozhodnutie a budú súhlasiť s výstavbou rodinných domov v danej lokalite, ak sa
geologickým prieskumom odporučí výstavba rodinných domov, ktorá neohrozí
narušenie okolitých pozemkov a nehnuteľností.
Slávko Belian sa opätovne vyjadril, že nebudú súhlasiť s výstavbou rodinných
domov.

5

Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 04.júna 2020

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) berie na vedomie petíciu občanov za zastavenie výstavby rodinných domov v časti
Horné Ladce na pozemkoch KNC 2018 a KNC 2019, katastrálne územie Ladce
b) prerokovalo petíciu občanov za zastavenie výstavby rodinných domov v časti
Horné Ladce na pozemkoch KNC 2018 a KNC 2019, katastrálne územie Ladce
c) požaduje výsledok geologického prieskumu a vypracovanie štúdie zastaviteľnosti
a uskutočniteľnosti výstavby rodinných domov a dopad na životné prostredie na
pozemky KNC 2018 a KNC 2019, katastrálne územie Ladce
Hlasovanie:
Za :3 (Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Dominik Koštialik)
Proti : 1 (František Meliš)
Zdržal sa : 2 (Mgr. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová)
Návrh nebol schválený

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce
za rok 2019
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení so stanoviskom HK k
Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2019. Záverečný účet obce Ladce za rok 2019
bol skontrolovaný po formálnej a obsahovej stránke. Obsahuje všetky zmeny
rozpočtu a rozpočtové opatrenia starostu obce. Konštatuje, že bola dodržaná
informačná povinnosť zo stany obce Ladce ohľadom zverejnenia Záverečného účtu za
rok 2019.
Na základe kontrolovaného prepočítania rozpočtu a metodického usmernenia bol
stanovený príspevok do rezervného fondu. HK zhodnotila stav a vývoj zadlženosti
obce Ladce. Konštatovala, že obec Ladce pravidelnými splátkami uhrádza bankové
úvery a plní dlhodobé záväzky. V stanovisku vyhodnotila stav zadlženosti obce. HK
skonštatovala, že obec Ladce vysporiadala za rok 2019 finančné vzťahy voči všetkých
subjektom v súlade so zákonom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti HK
odporučila obecnému zastupiteľstvu v Ladcoch prerokovanie Záverečného účtu obce
Ladce za rok 2019 a v zmysle § 16 ods. 10 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
prerokovanie uzavrieť s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
berie na vedomie stanovisko Hlavnej
kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2019
Hlasovanie:
Za :6 (Peter Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Dominik Koštialik)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
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6. Schválenie Záverečného účtu obce Ladce za rok 2019
Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a na webovej stránke obce. K uvedenému návrhu neboli podané žiadne
pripomienky a návrhy občanov..
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
d) konštatuje, že Záverečný účet obce Ladce za rok 2019 obsahuje náležitosti
stanovené zákonom č.583/2004 Z.z.
e) konštatuje, že Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2019 bol predložený na
verejnú diskusiu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
f) berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu
obce Ladce za rok 2019, ktorý odporučila uzavrieť s výrokom: celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
g) schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výšku 4 751 EUR do rezervného
fondu
h) schvaľuje Záverečný účet obce Ladce za rok 2019
Hlasovanie:
Za :6 (Peter Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Dominik Koštialik)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

7. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce Ladce na II. polrok 2020
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s návrhom plánu Hlavnej
kontrolórky obce Ladce na II. polrok 2020.
Kontrolná činnosť v II. polroku 2020 bude zameraná na výkon činností:
Kontrolná činnosť
- kontrola pokladne
- kontrola dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce so zameraním na
dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce za roky 2018 a 2019.
- kontrola VZN upravujúceho plnenie príjmovej časti rozpočtu obce Ladce, so
zameraním na daň za psa a daň za ubytovanie.
Príprava zákonom stanovených materiálov
- správy o vykonaných a ukončených kontrolách HK podávané v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov priamo obecnému
zastupiteľstvu
Ďalšia činnosť
- účasť na rokovaniach ObZ
- spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, všeobecne
záväzných nariadení obce
- pravidelné vzdelávanie vrátane účasti na odborných seminároch v oblasti kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice .
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce
Ladce na II. polrok 2020
Hlasovanie:
Za :6 (Peter Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Dominik Koštialik)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

8. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.6/2016 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
Ladce
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce informovala poslancov ohľadom predloženého
materiálu k uvedenému bodu rokovania.
Na základe prognóz MF SR a materiálu Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
sa odhaduje potenciálny pokles finančných prostriedkov pre obec Ladce z výnosu
DPFO na rok 2020 v prípade 2-mesačného trvania pandémie Covid-19 a prijatých
opatrení v súvislosti s pandémiou o cca 168 tisíc Eur. To predstavuje zníženie
schváleného rozpočtu obce v príjmoch o cca 15 %.
Vzhľadom na pokles finančných prostriedkov obec bude krátiť alebo nebude
poskytovať dotácie z rozpočtu obce pre príslušný kalendárny rok, nakoľko
poskytnutie dotácií nie je nárokovateľné a v čase núdzového stavu je nevyhnutné
zabezpečiť plynulý chod obce .
Návrh Dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
K uvedenému návrhu neboli podané žiadne pripomienky a návrhy občanov.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) berie na vedomie informáciu z Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
ohľadom čerpania finančných prostriedkov pre obec Ladce z výnosu DPFO na rok
2020 a prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou Covid-19
b) schvaľuje Dodatok č.1k VZN č.6/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ladce
Hlasovanie:
Za :6 (Peter Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Dominik Koštialik)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

9. Zrušenie uznesenia č.5/2020
Na základe žiadosti Zuzany Koštialikovej, Janka Kráľa 454, Ladce o odstúpenie od
odkúpenia obecného pozemku KNC 1116/9, katastrálne územie Ladce, starosta obce
predložil poslancom na schválenie zrušenie uznesenia č. 5/2020 zo dňa 13.02.2020
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce ruší
zastupiteľstva obce Ladce zo dňa 13.02.2020

uznesenie

č.5/2020

obecného

Hlasovanie:
Za :6 (Peter Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Dominik Koštialik)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

10. Odkúpenie hasičskej stanice do majetku obce Ladce
K odkúpeniu hasičskej stanice do majetku obce sa vyjadril p. František Meliš, s tým
že členovia Dobrovoľného hasičského zboru súhlasia s odkúpením hasičskej stanice.
V diskusií poslanci navrhli odkúpenie hasičskej stanice za cenu do výšky 10 000 €.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje odkúpenie hasičskej stanice do
majetku obce Ladce za cenu do 10 000 €.
Hlasovanie:
Za :6 (Peter Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Dominik Koštialik)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

12. Pripomienky a návrhy
Peter Chovanec, poslanec, sa spýtal ako sa riešia odstavené vraky motorových
vozidiel.
Starosta obce odpovedal, že obec zasiela písomné výzvy na ich odstránenie do
určitého termínu.
Ing. Dominik Kobza, poslanec, informoval o odstránení garáže v Horných Ladcoch
za bytovkou č.464
Iveta Laskovičová, poslankyňa, žiada opravu zábradlia pri hlavnej ceste smerom
na Podjavorinskú ulicu v Tunežiciach.
František Meliš, poslanec, sa spýtal na čistenie potoka.
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, žiada opravu chodníka k bytovke č.152
V Ladcoch 04.06.2020
Zapísala: Ľubica Šedíková
Čas ukončenia zasadnutia o 19:15 hod.
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Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

....................................
Dominik Koštialik

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

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