Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 11. januára 2016

Zápisnica
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa
uskutočnilo dňa 11.januára 2016 v obradnej miestnosti Obecného úradu
v Ladcoch.
Prítomní poslanci:

Ing. Peter Bračík,Dominik Koštialik,Ing. Monika
Števanková,Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš, Bohumil
Turza, Vladimír Chovanec

Ospravedlnení poslanci:

Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela Melicherová

Ďalej boli prítomní: Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce
Ľubica Šedíková, zapisovateľka
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. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ladce konaného dňa
10.12. 2015
5. Schválenie predloženia žiadosti o NFP
6. Pripomienky a návrhy
7. 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.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
b) podľa podpísanej prezenčnej listiny bolo 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:
Ing. Moniku Števankovú, Vladimíra Chovanca, Ing. Jána Abrahámovského
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Dominik Koštialik, Ing. Peter Bračík
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková
Uznesenie č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladcevolí návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Moniku Števankovú, Vladimíra Chovanca, Ing. Jána Abrahámovského
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Hlasovanie:
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský,František
Meliš,Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík)
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, aby bol program vedený podľa pozvánky.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva uvedený na pozvánke na dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš,
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

4. Kontrola plnenia uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Ladce
konaného dňa 10.12. 2015
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce.
Na zasadnutí OZ dňa 10.12.2015 boli prijaté
- VZN č.152/2015 obce Ladce o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby.
- VZN č.153/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
- VZN č. 154/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.
Uvedené VZN boli v zákonom stanovenej lehote zverejnené na úradnej tabuli
obce a webovej stránke obce.
Uznesením č.150/2015 OZ schválilo nájomnú zmluvu s PD Košeca a.s.,
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca. Predmetom zmluvy je výmera pozemkov
137 663 m2, k.ú. Ladce. Nájomná zmluva bola uzavretá medzi obcou
a žiadateľom. Je zverejnená na webovej stránke obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č.3/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie kontrolu
uzneseníObecného zastupiteľstva obce Ladce zo dňa 10.12. 2016.

plnenia

Hlasovanie:
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš,
Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

5. Schválenie predloženia žiadosti o NFP
Starosta informoval poslancov, že Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská
inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 7.12. 2015 Výzvu na
predkladanie žiadosti o NFP, zameranú na „Zníženie energetickej náročnosti
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verejných budov“. Projekt „Modernizácia a energetická optimalizácia Kultúrneho
domu Ladce“ je vypracovaný a je potrebné schváliť predloženie žiadosti o NFP na
realizáciu daného projektu a schváliť zabezpečenie maximálneho celkového
spolufinancovania projektu vo výške 5% t.j. 64 711,89 EUR z celkových
oprávnených výdavkov projektu vo výške 1 294 237,80 EUR.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o NFP v rámci Výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na
realizáciu projektu s názvom „Modernizácia a energetická optimalizácia Kultúrneho
domu Ladce“
b) zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu vo výške
64 711,89 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 1 294237,80
EUR.
Hlasovanie:
Za : 7 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský,
František Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

19. Pripomienky a návrhy
Starosta obce informoval o zodpovedaných otázkach p. Kuru v rámci projektu,
ktorý vyrieši pomocou priradenia GPS súradníc k súpisným číslam domov
orientáciu záchranárov v obci Ladce.
Ing. Peter Bračík, poslanec,navrhol osloviť operátora EMERGENCY Slovakia Mgr.
Mesárošovú, či je to v praxi použiteľné.
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, upozornil na prepad cesty pri s.č. 50
v Tunežiciach a treba dať opraviť cestu oproti p. Ďurikovičovi v Tunežiciach. Taktiež
upozornil na poškodený plot pri p. Sabadkovej a materiál uložený pri p. Patrikovi
Porubčanovi.
Starosta obce odpovedal, že upozorní VÁHOSTAV- SK, a.s., aby uvedené
skutočnosti dali do poriadku.
Ing. Peter Bračík, poslanec, žiada, aby sa vypracovalo VZN o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ladce.
Bohumil Turza, poslanec, žiada opraviť cesty v Horných Ladcoch.
František Meliš, poslanec, informoval poslancov o možnosti získania zľavy vo
výške 50% na vstup do termálnych bazénov SINA,PI,PII,PIII, PK a zľavu vo výške
30% na vstup do vonkajšieho bazéna GRAND v Trenčianskych Tepliciach pre
občanov našej obce v súvislosti s realizáciou projektu „Kúpele v regióne“. Je
potrebné, aby obec Ladce uzatvorila Zmluvu o spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske
Teplice.Po nadobudnutí účinnosti zmluvy, môžu občania Ladiec po preukázaní sa
občianskym preukazom využiť uvedené zľavy a to do 28.02. 2016
20. 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. januára 2016
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Zapísala: Ľubica Šedíková

Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
..........................................................................
Dominik KoštialikIng. Peter Bračík
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