Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 10.december 2020

Zápisnica
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa
uskutočnilo dňa 10. decembra 2020 v obradnej miestnosti Obecného
úradu v Ladcoch.
Prítomní poslanci:

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

Ospravedlnení poslanci: Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský
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
Alena Hudáková, riaditeľka MŠ 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. Správa o činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce
5. Návrh plánu práce Hlavnej kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2021
6. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2021
7. Schválenie rozpočtu na rok 2021
8. Schválenie úpravy rozpočtu č.6 obce Ladce na rok 2020
9. Schválenie VZN č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Schválenie VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ladce
11. Schválenie – Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2020-2025
12. Schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Ladce na rok 2021
13. Návrh a voľba nových členov do komisie pre školstvo a vzdelávanie
14. Pripomienky a návrhy
15. 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 6 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:
Dominik Koštialik, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková
Uznesenie č. 69/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:
Dominik Koštialik, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová,
Ing. Peter Bračík)
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.14 – Schválenie plánu zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2021.
Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 70/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) neschvaľuje návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol
zverejnený zákonným spôsobom
b) schvaľuje nový návrh programu rokovania s doplnením bodu č.14 Schválenie
plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021.
Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová,
Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
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4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Ladce
Ing. Mgr. Monika Prekopová, hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov
o činnosti za obdobie 11/2020 až 12/2020.
1) Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Ladce na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 – 2022.
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023
bolo vypracované na základe návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2023.
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je
zostavený ako vyrovnaný.
Kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške -84 335 eur a finančné
operácie s prebytkom vo výške 84 335 eur.
Skladba návrhu rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Prebieha kontrola dodržiavania zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce so
zameraním na dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce roky
2018 a 2019.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 71/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o činnosti hlavnej
kontrolórky obce Ladce.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová,
Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

5. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2021
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s návrhom plánu hlavnej
kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2021.
Kontrolná činnosť v I. polroku 2021 bude zameraná na výkon činností:
Kontrolná činnosť
a) kontrola použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce fyzickým
a právnickým osobám v roku 2020
b) kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2020
c) kontrola pokladne
Príprava zákonom stanovených materiálov
a) správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
b) stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020
c) správy o vykonaných a ukončených kontrolách
d) návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021
Ostatné kontroly
a) kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva
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b)

kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri
výkone činnosti
Ďalšia činnosť
a) účasť na rokovaniach OZ
b) spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN
c) pravidelné vzdelávanie vrátane účasti na odborných seminároch v oblasti
kontroly
d) spolupráca so štátnymi orgánmi pri kontrole hospodárenia s finančnými
prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu
Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 72/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce hlavnej kontrolórky obce
Ladce na I. polrok 2021
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová,
Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2020
Ing. Mgr. Monika Prekopová, hlavná kontrolórka obce Ladce predložila poslancom
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 podľa §
18f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Stanovisko bolo vypracované na základe návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky 2022-2023 spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie
a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení.
Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom predstihu.
Odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2021 schváliť
a návrh rozpočtu obce Ladce na roky 2022-2023 zobrať na vedomie.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č.73/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
berie na vedomie stanovisko Hlavnej
kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2021
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová,
Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
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7. Schválenie rozpočtu na rok 2020
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom návrh rozpočtu obce
Ladce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022-2023. Návrh rozpočtu bol v zákonom
stanovenej lehote zverejnený na úradných tabuliach obce a internetovej stránke obce
Ladce.
Poslancom bol zaslaný návrh rozpočtu e-mailom. Poslanci prerokovali rozpočet na
pracovnom stretnutí dňa 18.11.2020 jednotlivo po položkách. Predložený rozpočet
navrhli schváliť.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č.74/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
1.
schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 v členení
a)
bežný rozpočet
bežné príjmy
2 066 468 €
bežné výdavky
2 066 468 €
b)
-

kapitálový rozpočet
kapitálové príjmy
60 000 €
kapitálové výdaje
144 335 €

c)
-

finančné operácie
príjmové finančné operácie
výdavkové finančné operácie

188 703 €
104 368 €

a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie - príloha č.1
uznesenia obecného zastupiteľstva
2.

berie na vedomie rozpočet na roky 2022 a 2023

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

Návrh bol schválený

8. Schválenie úpravy rozpočtu č.6 obce Ladce na rok 2020
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom na schválenie úpravu
rozpočtu č. 6 na rok 2020
Poslanci úpravu rozpočtu prerokovali a navrhli schváliť.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č.75/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.6 obce Ladce na
rok 2020 nasledovne :
Bežný príjem
Kapitálový príjem
Spolu o sumu
Bežný výdaj
- výdavky verejnej správy- obec
- finančná a rozpočtová oblasť
- matrika
- všeobecné verejné služby-voľby
- cestná doprava
- nakladanie s odpadmi
- bývanie a občianska vybavenosť
- predprimárne vzdelávanie MŠ
- výdaj – Základná škola
Kapitálový výdaj
- cestná doprava
Spolu o sumu

42 700 €
7 310 €
50 010 €
13 700 €
200 €
800 €
4 991 €
15 981 €
550 €
1 480 €
1 000 €
3 998 €
7 310 €
50 010 €

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

Návrh bol schválený

9. Schválenie VZN č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce informoval poslancov o VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
VZN č.1/2020 bolo v zákonom stanovenej lehote zverejnené na úradných tabuliach
obce a webovej stránke obce, bola podaná jedna pripomienka od občana Ladiec
ohľadom cenníka poplatkov za vývoz komunálneho odpadu. Mgr. Lenka Kalusová,
referentka na úseku daní a poplatkov zaslala e-mailom občanovi vysvetlenie
k cenníku poplatkov pre fyzické a právnické osoby na území obce Ladce.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 76/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje VZN č.1/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová,
Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

10. Schválenie VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce
Starosta obce informoval poslancov o VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce.
VZN č.2/2020 bolo v zákonom stanovenej lehote zverejnené 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. 77/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje VZN č.2/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová,
Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

11. Schválenie – Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2020 2025
Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2020 – 2025 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. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb
obce Ladce na roky 2020 - 2025
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová,
Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
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12. Schválenie
predĺženia platnosti Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Ladce na rok 2021
Starosta obce predložil poslancom na schválenie predĺženie platnosti Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladce na rok 2021.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladce bol vypracovaný na obdobie
rokov 2015 – 2020. Vzhľadom k zapájaniu sa obce do výziev na uskutočňovanie
projektov financovaných cez eurofondy, je potrebné mať vypracovaný aktuálny
dokument. Vo vypracovanom dokumente sú pre obec stále rovnaké priority, a preto
nie je potrebné vypracovanie nového dokumentu, ale iba jeho predĺženie. Z toho
dôvodu sme sa rozhodli predĺžiť Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Ladce do 31.12. 2021
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 79/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje predĺženie platnosti Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladce na rok 2021.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová,
Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

13. Návrh a voľba nových členov do komisie pre školstvo a vzdelávanie
Starosta obce informoval poslancov ohľadom predloženého materiálu k tomuto bodu
rokovania. Nakoľko členovia komisie pre školstvo a vzdelávanie požiadali o zánik
členstva v komisií, boli oslovení noví členovia, ktorí majú záujem stať sa členmi
komisie a to: Mgr. Monika Fusková, Mgr. Tomáš Struňák, Alena Hudáková, Mgr.
Bronislava Majtánová.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 80/2020
Obecné zastupiteľstvo obce
a) berie na vedomie ukončenie členstva RNDr. Ivetty Liptákovej, Ireny Gajdošíkovej,
Mgr. Silvií Gajdošíkovej v komisií pre školstvo a vzdelávanie
b) volí do komisie pre školstvo a vzdelávanie nových členov : Mgr. Moniku Fuskovú,
Mgr. Tomáša Struňáka, Alenu Hudákovú, Mgr. Bronislavu Majtánovú
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mg. Beáta Kolenová,
Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
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14. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021
Zasadnutia budú bývať spravidla raz mesačne, vždy druhý týždeň príslušného
mesiaca a to vo štvrtok o 17:00 hod.
Návrh plánu a práce zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 tvorí prílohu
zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 81/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
zastupiteľstva obce Ladce na rok 2021.

schvaľuje

plán

zasadnutí

Obecného

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

Návrh bol schválený

15.Pripomienky a návrhy
Ing. Peter Bračík, poslanec, žiada vybudovanie chodníka vedľa hlavnej cesty od
súhradky pri rodinnom dome p. Záhradníka po križovatku.
Iveta Laskovičová, poslankyňa, žiada vybudovanie chodníka v Tunežiciach na
Botovej ulici a čistenie Botovej ulice.
František Meliš, poslanec, informoval, že začal jednanie s firmami na zasklenie
priestoru pred obecným úradom z dôvodu umiestnenia hasičskej striekačky.
Dominik Koštialik, poslanec, informoval, že z dôvodu pandémie ochorenia COVID
19 a nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej
Bystrici nie je možné organizovať podujatie Silvester v obci tak, ako tomu bolo za
posledných 10 rokov. Je nám to veľmi ľúto a veríme, že na konci roka 2021 sa všetci
stretneme pred DK v plnom zdraví a dobrej nálade.
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ, informovala, že v rámci projektu
pilotného testovania na COVID 19 žiakov 2.stupňa ZŠ, školské vyučovanie v
Základnej škole v Ladcoch neobnoví. Rozhodlo sa tak na základe odporúčaní
regionálnej hygieničky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Považská
Bystrica, ktorá vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese Ilava neodporúča
otvorenie škôl a online prieskumu záujmu rodičov a zákonných zástupcov žiakov ZŠ
Ladce o pilotné testovanie na COVID 19. Záujem testovať prejavilo 42 % populácie
žiakov na II. stupni ZŠ Ladce. Na I. stupni ZŠ Ladce sa vyučuje, žiaci niektorých tried
sú v karanténe.
Na záver poďakovala starostovi obce a poslancom za dobrú spoluprácu a zaželala
šťastné a veselé vianočné sviatky.
Alena Hudáková, riaditeľka MŠ, informovala o akciách v MŠ Ladce. Taktiež
poďakovala starostovi obce, poslancom za podporu a pomoc za celý rok a zaželala
príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Starosta obce na záver poďakoval poslancom za spoluprácu pri riadení obce a zaželal
šťastné a pokojné vianočné sviatky.
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Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 10.december 2020

V Ladcoch 10.12.2020
Zapísala: Ľubica Šedíková
Čas ukončenia zasadnutia o 18:30 hod.

Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

....................................
Mgr. Beáta Kolenová

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