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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 13. decembra 2018 v obradnej miestnosti Obecného 

úradu v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Dominik Koštialik, František Meliš, Iveta Laskovičová, Ing. 
Dominik Kobza, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. 
Peter Bračík, Peter Chovanec 

 
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Beáta Kolenová 
 

Ďalej boli prítomní:  Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Ing. Alena Černotová, ekonómka obce 
 Mgr. Lenka Kalusová, referentka obecného úradu 
 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 Hlavnej kontrolórky obce Ladce o prebiehajúcich kontrolách 

5. Návrh plánu práce Hlavnej kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2019 

6. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2019 

7. Návrh rozpočtu na rok 2019 

8. Schválenie VZN č.5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. Zníženie poplatku za komunálny odpad  

10. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

11. Nájom pozemku KNC 19, k.ú. Ladce 

12. Žiadosť o odkúpenie pozemku KNC 544/1, k.ú. Ladce 

13. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby- parcela 

KNC 917/5, k.ú. Ladce  

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 
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: 
Ing. Dominik Kobza, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec  

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
František Meliš, Iveta Laskovičová  
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 9/12.13  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Dominik Kobza, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec  

Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
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 doplniť nové body rokovania  a to :   
bod č. 6   - Schválenie úpravy rozpočtu č.8 obce Ladce na rok 2018  
bod č.15  - Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ a MŠ Ladce   
bod č.16 - Zrušenie verejného obstarávania- Modernizácia, rekonštrukcia, údržba 
a prevádzka verejného osvetlenia 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 10/12.13  

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.6 - Schválenie 

úpravy rozpočtu č.8 obce Ladce na rok 2018, bodu č.15 - Delegovanie členov do 
Rady školy pri ZŠ a MŠ Ladce a bodu č. 16 - Zrušenie verejného obstarávania  
Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci 
Ladce  

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
4. Správa HK obce Ladce o vykonanej kontrole  
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov 
o  činnosti za obdobie 11/2018 až 12/2018. Príprava zásad hospodárenia 
s majetkom obce, spolupráca pri vypracovaní dôvodovej správy VZN 5/2018, 
spolupráca s komisiou ochrany verejného poriadku, overenie zákonnosti zvolania 
obecného zastupiteľstva po voľbách, dočerpanie riadnej dovolenky. 
Správa tvorí prílohu zápisnice. 
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 11/12.13  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole . 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
5. Návrh plánu práce HK obce Ladce na I. polrok 2019  

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s návrhom plánu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2019. 
Kontrolná činnosť v I. polroku 2019 bude zameraná na výkon činností: 
Kontrolná činnosť 
a) kontrola nájomných zmlúv 
b) príprava zásad hospodárenia s majetkom obce 
c) kontrola uznesení 
Príprava zákonom stanovených materiálov 
a) správa o kontrolnej činnosti HK 
b) stanovisko k záverečnému účtu obce 
c) správy o vykonaných a ukončených kontrolách HK 
Ostatné kontroly 
a) kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva 
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 
Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 12/12.13  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce 
Ladce na I. polrok 2019 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
6. Schválenie úpravy rozpočtu č.8 obce Ladce na rok 2018 
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom úpravu rozpočtu č. 8 na 
rok 2018. Poslanci úpravu rozpočtu prerokovali a navrhli schváliť. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 13/12.13 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.8 obce Ladce na 
rok 2018 nasledovne : 
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navýšenie bežného príjmu 
- dane z príjmov a kapitálového majetku o sumu 30 000 EUR 
- stravné – MŠ o sumu 4 000 EUR 

Spolu o sumu 34 000 EUR 
bežný výdaj 

- zásobovanie vodou (vodné, stočné) o sumu 2 000 EUR 
- kultúrne služby- DK, ZPOZ (interiérové vybavenie, materiál na údržbu, 

reprezentačné, externý menežment) o sumu 9 000 EUR 
- kultúrne a cirkevné pamiatky (reštaurátorský výskum a návrh na 

reštaurovanie) o sumu 2 600 EUR 
- vedľajšie služby v školstve ŠJ pri MŠ (mzdy, platy, služ.príjem, potraviny) 

o sumu  10 200 EUR 
- cestná doprava (materiál na údržbu ciest) o sumu 10 200 EUR 

Spolu o sumu 34 000 EUR 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
7. Stanovisko HK obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2019 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce predložila poslancom 
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 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 2019-2021 spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie 
a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení. 
Odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2019 schváliť 
a návrh rozpočtu obce Ladce na roky 2020-2021 zobrať na vedomie. 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č.14/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky 
obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2019 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
8. Návrh rozpočtu na rok 2019 
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom návrh rozpočtu obce 
Ladce na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020-2021. Návrh rozpočtu bol v zákonom 
stanovenej lehote zverejnený na úradných tabuliach obce a internetovej stránke obce 
Ladce. Poslanci prerokovali rozpočet jednotlivo po položkách a navrhli schváliť. 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 15/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) prerokovalo návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2019 
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b) schvaľuje rozpočet na rok 2019 

c) berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2020-2021 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
9. Schválenie VZN č.5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Mgr. Lenka Kalusová, referentka obecného úradu a Alena Suchárová informovali 
poslancov ohľadom predloženého materiálu k tomuto bodu. 
Nové úpravy v navrhovanom nariadení: 
V čl. 3 ods. 2 sú navrhnuté zvýšenie sadzby dane za pozemky:  

- záhrada, zastavaná plocha a nádvorie a ostatná plocha. Zvýšenie je o 0,22 % 
z pôvodnej sadzby dane 0,44 % na 0,66 %. 

V čl. 4 ods. 1 a 2 daň zo stavieb, je navrhnuté zvýšenie sadzby dane u stavieb:  
- stavby na bývanie z pôvodnej sadzby dane 0,075 eur/m2 na 0,095 eur/m2 
- stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky a stavby využívané na 

skladovanie vlastnej produkcie z pôvodnej sadzby dane 0,055eur/m2 na 0,075 
eur/m2 

- stavby rekreačných chát a záhradných domčekov z pôvodnej sadzby dane 
0,440eur/m2 na 0,500 eur/m2 

- samostatne stojace garáže, hromadné garáže a stavby užívané na tento účel 
z pôvodnej sadzby dane 0,440 eur/m2 na 0,500 eur/m2 

- ostatné stavby z pôvodnej sadzby dane 0,440 eur/m2 na 0,50 eur/m2 
Čl. 5 ods. 1 daň z bytov a nebytových priestorov je navrhnuté zvýšenie sadzby 
dane: 

- daň za byty z pôvodnej sadzby dane 0,160 eur/m2 na 0,20 eur/m2 
- nebytové priestory z pôvodnej sadzby dane 0,181 eur/m2 na 0,50 eur/m2 

Prijatím nového VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ladce  sa ruší pôvodné 
VZN č. 10/2016 . 
Návrh VZN bol  zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce, neboli 
podané žiadne pripomienky a návrhy.      
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 16/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) prerokovalo Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

b) schvaľuje VZN č.5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

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

Návrh bol schválený 
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10. Zníženie poplatku za komunálny odpad 
Mgr. Lenka Kalusová, referentka obecného úradu informovala poslancov o možnosti 
zvýhodnenia platenia poplatku za komunálny odpad pre viacčlenné rodiny.  
Viacčlenné rodiny môže obec zvýhodniť na základe § 82 ods. 3 zákona o miestnych 
daniach, kedy môže znížiť alebo odpustiť poplatok poplatníkovi aj z dôvodu 
zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona na základe žiadosti poplatníka. 
Ak obec uzná, že dôvod uvedený poplatníkom je dôvodom na zníženie alebo 
oslobodenie od poplatku, vydá rozhodnutie, ktorým zníži alebo oslobodí poplatníka 
od poplatku. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 17/12.13 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o možnosti 
zníženia poplatku za komunálny odpad pre viacčlenné rodiny. 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
11. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 
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 2019 tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 18/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Ladce na rok 2019. 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
12. Nájom pozemku KNC 19, k.ú. Ladce 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej 
predmetom je nájom časti pozemku KNC 19  a to o výmere 5 m2 vo vlastníctve obce 
Ladce, na ktorom je umiestnený novinový stánok. Spoločnosti BRESMAN, spol. s r.o., 
Dubnica nad Váhom má naďalej záujem o prevádzkovanie novinového stánku na 
tomto pozemku. Bude využívaný výlučne na predaj tlače a doplnkového tovaru. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 19/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje zámer nájmu pozemku v súlade s § 
9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa a to  5 m2 z pozemku KNC č. 19 
o výmere 810 m2, zastavaná plocha v k.ú. Ladce, vlastníka Obec Ladce, zapísanej na 
LV č.1  
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Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku KNC 544/1, k.ú. Ladce 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti CBA Slovakia, a.s. Lučenec na 
odkúpenie parcely KNC 544/1, vo vlastníctve obce Ladce. Zámerom spoločnosti je 
postaviť na uvedenom pozemku obchodný priestor s parkovaním. 
Vzhľadom k tomu, že uvedený pozemok je využívaný na parkovanie pre MŠ Ladce, 

poslanci navrhli žiadosť neschváliť.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 20/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce neschvaľuje odkúpenie pozemku KNC 544/1 
o výmere 847 m2, evidovanú na LV č.1 v kat. území Ladce, vlastníka obec Ladce.  
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
14. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby- 
parcela KNC 917/5, k.ú. Ladce 
Starosta obce predložil  poslancom  Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného 
bremena v prospech tretej osoby k stavbe ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové 
mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 
160km/hod, kanalizácia cestného podjazdu po dobu jej živnosti. Vecné bremeno 
spočíva v právo vstupu na pozemok KNC 917/5, k.ú. Ladce, vo vlastníctve obce Ladce 
za účelom vykonávania údržby a opráv kanalizácie cestného podjazdu.  
Z dôvodu bližšieho objasnenia zmluvy, poslanci navrhli odložiť schválenie zmluvy.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 21/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce odkladá z dôvodu bližšieho objasnenia 

schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzavretú 
medzi zmluvnými stranami: 
Povinný z vecného bremena: Obec Ladce, Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce, IČO 
00 317 438 
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Oprávnený z vecného bremena: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
príspevková organizácia, Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na pozemku 
KNC 917/5, k.ú. Ladce zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – kanalizácie cestného 
podjazdu. 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
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Návrh bol schválený 

 

16. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Ladce a MŠ Ladce 
Zriaďovateľ obec Ladce deleguje do Rady školy štyroch členov za obec. Pre nové 
volebné obdobie 2019-2022 je potrebné schváliť nových členov. Starosta obce 
navrhuje schváliť do Rady školy pri ZŠ Ladce a MŠ Ladce poslancov : Ing. Dominika 
Kobzu, Ing. Petra Bračíka, Vladimíra Chovanca a Dominika Koštialika. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 22/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce deleguje do Rady školy pri ZŠ Ladce za obec 
Ladce ako zriaďovateľa školy členov Ing. Dominika Kobzu, Ing. Petra Bračíka, 
Vladimíra Chovanca a Dominika Koštialika. 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 23/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce deleguje do Rady školy pri MŠ Ladce za obec 
Ladce ako zriaďovateľa školy členov Ing. Dominika Kobzu, Ing. Petra Bračíka, 
Vladimíra Chovanca a Dominika Koštialika. 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
16. Zrušenie verejného obstarávania- Modernizácia, rekonštrukcia, údržba 
a prevádzka verejného osvetlenia v obci Ladce  
Starosta obce informoval poslancov o stave verejného obstarávania na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia v obci Ladce. Konštatoval, že akcia prebieha už takmer 10 rokov 
a nie je žiadný výsledok. Dal poslancom na zváženie zrušiť verejné obstarávanie 
a navrhnúť iné možnosti. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 24/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o možnosti 
zrušenia verejného obstarávania na Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka 
verejného osvetlenia v obci Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
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6.Pripomienky a návrhy 
Ing. Peter Bračík a Vladimír Chovanec, poslanci, žiadajú usporiadať vlastnícke 
vzťahy pod dreveným stánkom pri križovatke v Ladcoch.  
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, žiada vyriešiť odvedenie dažďovej vody od 
rodinného domu p. Pilného v Tunežiciach. 
Vladimír Chovanec, poslanec, upozornil na stojace auto na chodníku pri rodinnom 
dome p. Bajzovej. 
František Meliš, poslanec, sa spýtal na vlastnícke vysporiadanie cesty v Horných 
Ladcoch od p. Čemeša a na prečíslovanie rodinných domov. 
Iveta Laskovičová, poslankyňa, upozornila na nefunkčné osvetlenie v podchode 
v Tunežiciach a navrhla maľovanie podchodu. 
Peter Chovanec, poslanec, informoval, že sa mu sťažovala jedna občianka, že boli 

vydávané na vianočný koncert pozvánky s miestenkou, čo ostatných občanov 
odrádzalo od účasti. 
 
V Ladcoch  13.12.2018  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 20:00 hod.   
   
 
                

Ing. Jaroslav Koyš 
                                starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
 
....................................                  .....................................  
    František Meliš                             Iveta Laskovičová              
 

 

 
 


