Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 13. júla 2017

Zápisnica
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa
uskutočnilo dňa 13.júla 2017 v obradnej miestnosti Obecného úradu
v Ladcoch.
Prítomní poslanci:

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

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Beáta Kolenová
Ďalej boli prítomní: Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce
Ľubica Šedíková, zapisovateľka
Zástupcovia spoločnosti IN ARCHITEKTI, s.r.o., Pezinok –
Ing.arch. René Majerník, Ing.arch. Igor Hianík a Ing.arch.
Nikola Winková
Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce
Občania Ladiec – Michal Kučma, Alena Kučmová, Pavol
Habánek ml., Zuzana Habánková
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. Smernica o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
5. Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác - Kamerový systém proti
kriminalite v obci Ladce
6. Schválenie kúpy skladového kontajnera
7. Urbanistická štúdia Tajovského a Cementárskej ulice
8. Schválenie udelenia Čestného občianstva
9. Pripomienky a návrhy
10. 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. Moniku Števankovú, Dominika Koštialika, Gabrielu Melicherovú
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková
Uznesenie č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladcevolí návrhovú komisiu v zložení:
Ing. MonikaŠtevanková, Dominik Koštialik, Gabrielu Melicherová
Hlasovanie:
Za :8 (Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza,
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Monika Števanková)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík,

Gabriela

3. Schválenie návrhu programu rokovania
Starosta obcepožiadal poslancov o doplňujúce návrhy k programu uvedenému v
pozvánke. Všetci prítomní poslanci súhlasili s navrhovaným programom.
Starosta obce navrhol doplniť bod č.9- Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z programu Kvalita
životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 26.05. 2017, Kód výzvy: OPKZP-PO1SC111-2017-23 na realizáciu projektu: Podpora predchádzania vzniku BRKO na
území obce Ladce, ktorý bude realizovaný obcou Ladce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného
zastupiteľstva s doplnením bodu č.9 – Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z programu Kvalita
životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 26.05. 2017, Kód výzvy: OPKZP-PO1SC111-2017-23 na realizáciu projektu: Podpora predchádzania vzniku BRKO na
území obce Ladce, ktorý bude realizovaný obcou Ladce.
Poradie ostatných bodov programu sa posúva.
Hlasovanie:
Za :8 (Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza,
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Monika Števanková)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík,

Gabriela

Návrh bol schválený

4. Smernica o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
Starosta obce oboznámil poslancov so Smernicou o zadávaní zákaziek s nízkymi
hodnotami. Zákon č.93/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.292/2014 Z.z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prináša
viaceré zmeny zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zmenu finančných
limitov :
- v § 5 ods. 3 písm. a) sa slová 5 000 EUR nahrádzajú slovami 15 000 EUR
- v § 5 ods. 3 písm. b) sa slová 20 000 EUR nahrádzajú slovami 50 000 EUR
- v § 5 ods. 3 písm. f) sa slová 70 000 EUR nahrádzajú slovami 150 000 EUR
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Uvedená úprava znamená zvýšenie limitov pre zákazky s nízkymi hodnotami podľa
§ 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Spôsob obstarávania zákaziek si upravuje verejný obstarávateľ vlastným Interným
predpisom – smernicou, podľa ktorej potom postupuje. Navrhovaným zvýšením
finančných limitov sa sleduje zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného
obstarávania pri nízkych prahových hodnotách, a tým zníženie administratívnej
záťaže verejných obstarávateľov.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie Smernicu o zadávaní
zákaziek s nízkymi hodnotami č.IP-01/2017
Hlasovanie:
Za :8 (Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza,
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Monika Števanková)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík,

Gabriela

Návrh bol schválený

5.Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác – Kamerový systém proti
kriminalite v obci Ladce
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení so Zmluvou o dielo na prípravu
a realizáciu prác – Kamerový systém proti kriminalite v obci Ladce. Predmetom
zmluvy je dodávka a montáž kamerového systému. Prebehlo výberové konanie
a vybrala sa firma MAXNETWORK s.r.o., Veľké Uľany. Cena za zhotovenie predmetu
zmluvy o dielo predstavuje sumu 18 842,40 EUR.V obci budú nainštalované 4
kamery.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o dielo medzi
obcou Ladce a spoločnosťou MAXNETWORK, s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 866/18,
925 22 Veľké Úľany, IČO 36250481. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž
kamerového systému v obci Ladce
Hlasovanie:
Za :8 (Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza,
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Monika Števanková)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík,

Gabriela

Návrh bol schválený

6.Schválenie kúpy skladového kontajnera
Ing. Monika Števanková , poslankyňa informovala poslancov ohľadom predloženého
materiálu k tomuto bodu.
V zmysle zmluvy s Recyklačným fondom, v ktorej sme sa zaviazali okrem iných
komodít vytriediť a zhodnotiť VKM – tetrapaky, potrebujeme túto komoditu správne
skladovať. Firma Kuruc Company, spol. s.r.o., ktorá tetrapaky zhodnocuje,
požaduje minimálny odber 2000 kg, obaly nesmú obsahovať viac ako 3 % nečistôt
alebo iných prímesí, vlhkosť obalov nesmie prekročiť viac ako 30%.
Žiadne takéto skladové priestory, kde by sme uskladnili 2000kg tetrapakov,
nemáme. Tetrapaky na zbernom dvore sú v súčasnosti vystavené poveternostným
podmienkam a hlodavcom. Dochádza k ich znehodnoteniu, množia sa tam hlodavce
a tento odpad nepríjemne zapácha. Skladový kontajner je potrebné zakúpiť nielen
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pre potreby skladovania tetrapakov, ale aj pre iné komodity ako elektroodpad, či
kartóny, ktoré sa tiež skladujú na vonkajšom priestranstve a znehodnocujú sa.
Okrem uvedeného sa zvýši estetické hľadisko a zlepší sa celkový vzhľad okolia
zberného dvora, susediaceho s cintorínom.
Pri prieskume trhu sme zvažovali zakúpiť aj používaný kontajner, avšak
s poškodením, ktoré by sa muselo odstrániť a po prepočítaní nákladov je cena cca
rovnaká ako pri zakúpení nového kontajnera.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č.49/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje kúpu skladového kontajnera pre
potreby zberného dvora Ladce.
Hlasovanie:
Za :8 (Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza,
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Monika Števanková)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík,

Gabriela

Návrh bol schválený

7.Urbanistická štúdia Tajovského a Cementárskej ulice
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti IN
ARCHITEKTI s.r.o., Pezinok. Poslancom predstavili víziu rozšírenia Tajovského ulice
v Tunežiciach. V Územnom pláne obce Ladce je táto lokalita zahrnutá na výstavbu
nových rodinných domov. Ulica Cementárska je zatiaľ rozpracovaná, bude
predložená na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o Urbanistickej
štúdie Tajovského ulice.
Hlasovanie:
Za :8 (Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza,
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Monika Števanková)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík,

Gabriela

Návrh bol schválený

8.Schválenie udelenia Čestného občianstva
Starosta obce navrhol udeliť Čestné občianstvo obce Ladce Ing. Antonovi Barcíkovi
za duchovný a kultúrny rozvoj obce Ladce.
Od roku 1993, kedy sa stal generálnym riaditeľom Považskej cementárne a.s.,
Ladce jeho spoločnosť materiálne a technicky podporuje chod obce a Obecného
úradu.
V roku 2007 sa stal ideovým otcom skrášlenia a budovania obce.Dal vypracovať
urbanistickú štúdiu s modelom rozvoja a výstavby kostola a jeho priľahlého okolia.
V roku 2013 začal s výstavbou kostola a jeho oddychovej zóny.
V roku 2016 bol kostol vysvätený a odovzdaný farnosti Ladce.
V roku 2013 začal s budovaním Skalného sanktuária na hore Butkov, ktoré sa od
vtedy stalo vyhľadávaným turistickým miestom pre desiatky tisíc návštevníkov,
ktorí toto miesto vyhľadávajú pre svoj neobyčajný výhľad na krásy údolia Váhu ale
aj pre svoj duchovný rozmer tohto miesta
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 51/2015
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Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje v zmysle čl. 15, ods.2, písm. o)
Štatútu obce Ladce udelenie Čestného občianstva obce Ladce Ing. Antonovi Barcíkovi
za duchovný a kultúrny rozvoj obce Ladce.
Hlasovanie:
Za :8 (Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza,
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Monika Števanková)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík,

Gabriela

Návrh bol schválený

9. Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy
na predkladanie žiadostí o NFP z programu Kvalita životného prostredia 20142020, vyhlásenej 26.05. 2017, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23 na
realizáciu projektu: Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce
Ladce, ktorý bude realizovaný obcou Ladce
Dňa 26. mája 2017 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia pre Operačný
program Kvalita životného prostredia Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok so zameraním: Podpora predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23,
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora
odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis
Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami
nad rámec uvedených požiadaviek Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti
žiadateľa na spolufinancovanie projektu. Výška spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa sa stanovuje ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami
projektu a žiadaným NFP, spolu s prípadnou celkovou výškou neoprávnených
výdavkov identifikovaných na základe zníženia výšky celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie. Predpokladané
náklady projektu sú 125 000 EUR s DPH. Výška spolufinancovania zo zdrojov
prijímateľa je 5 %.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita
životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 26.05. 2017, Kód výzvy: OPKZPPO1-SC111-2017-23 na realizáciu projektu: Podpora predchádzania vzniku
BRKO na území obce Ladce, ktorý bude realizovaný obcou Ladce:
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5 % , čo predstavuje
sumu max. 6 250,00 EUR.
Návrh bol schválený
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11. Pripomienky a návrhy
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, požaduje viac kontajnerov na plast
v Tunežiciach a orezať strom pri p. Kuľkovej
Gabriela Melicherová, poslankyňa, žiada vykosiť pár krát za rok futbalové ihrisko
v Tunežiciach.
Bohumil Turza, poslanec sa spýtal na rekonštrukciu verejného osvetlenia
František Meliš, poslanec, žiada opraviť hydranty na Bottovej ulici.
Pavol Habánek ml.- žiada výrub alebo orezanie stromov na ulici Cementárska
z dôvodu presvetlenia a bezpečnosti občanov.
Alena Kučmová – žiada výrub borovice a brezy pred bytovkou č.160 a žiada riešiť
spomalenie vozidiel na Cementárskej ulici.
12. 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 13. júla 2017
Zapísala: Ľubica Šedíková
Čas ukončenia zasadnutia o 19:30 hod.
Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
.....................................
.....................................
Vladimír ChovanecIng. Ján Abrahámovský
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