Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 14. februára 2019

Zápisnica
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa
uskutočnilo dňa 14. februára 2019 v obradnej miestnosti Obecného
úradu v Ladcoch.
Prítomní poslanci: Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, Vladimír Chovanec, Ing.
Peter Bračík, Peter Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Dominik
Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš
Ďalej boli prítomní: Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce
Ľubica Šedíková, zapisovateľka
Jozef Jesenský, občan
MUDr. Jarmila Martináková, Emília Mikušková, Daniela
Letková, Vladimír Kvasnica, občania
Illo Miroslav, konateľ spoločnosti STAVPRA, s.r.o., Sverepec
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. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce – umiestnenie unimobunky
5. Schválenie odpredaja časti pozemku KNC 21/1 a KNC 37/1, k.ú. Ladce
6. Schválenie nájmu obecného domu – modlitebňa Tunežice
7. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 1171, k.ú. Ladce
8. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 1169/1, k.ú. Ladce
9. Schválenie nájmu nebytových priestorov v KD Ladce
10. Schválenie bezplatného nájmu vestibulu v KD Ladce
11. Schválenie elokovaných pracovísk SZUŠ
12. Zrušenie VO - Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného
osvetlenia v obci Ladce
13. Informácia o rekonštrukcií verejného osvetlenia
14. Zrušenie VZN č.3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Ladce a Dodatok D3/2014
15. Pripomienky a návrhy
16. 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 9 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, Ing. Ján Abrahámovský, Iveta Laskovičová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Vladimír Chovanec, Ing. Dominik Kobza
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková
Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján Abrahámovský, Iveta Laskovičová
Hlasovanie:
Za :9 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

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. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva uvedený na pozvánke.
Hlasovanie:
Za :9 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

4. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce – umiestnenie unimobunky
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce dňa 17.01.2019 prijalo uznesenie č.6/2019,
ktorým schválilo zámer nájmu časti pozemku KNC č.19, k.ú. Ladce o výmere 16 m2
z celkovej výmery 810 m2, na ktorom je umiestnená unimo- bunka. Vlastníkom
unimo- bunky je Vladimír Daňo, bytom Hviezdoslavova 72/72, Ladce.
Schválený zámer bol podľa zákona o majetku obcí zverejnený na internetovej stránke
obce a úradnej tabuli v lehote 15 dní, počas ktorej bola obci doručená žiadosť p.
Vladimíra Daňu. V žiadosti žiada o prehodnotenie navrhovanej sumy a navrhuje jej
zníženie o 50%. Nakoľko na uvedenom objekte v súčasnosti nepodniká, nevytvára
zisk, si myslí, že ním navrhovaná výška sumy nájmu 12 €/m2/rok je výhodná pre
neho a tak aj pre obecný úrad. Pripomína, že ako občan obce pravidelne si plní
povinnosti s platením obecných daní a je ochotný v rámci svojich možností sa
podieľať na rozvoji obce.
Poslanci prediskutovali požiadavku p. Vladimíra Daňu a konštatovali, že jeho
požiadavka nie je opodstatnená a trvajú na pôvodnej cene za pozemok t.j. 24
€/m2/rok.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájomnú zmluvu
medzi obcou Ladce a p. Vladimírom Daňom, bytom Hviezdoslavova 72/72, 018 63
Ladce
Nájomná zmluva bude obsahovať
- Predmet nájmu: časť pozemku parcelné číslo KNC 19 o výmere 16 m2 z celkovej
výmery 810 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č.
1, vedeného katastrálnym úradom Ilava
- Doba nájmu: doba určitá v trvaní 1 rok, t.j. od 01.03.2019 do 28.02.2020
- Výška nájomného: za cenu 24 EUR/m2/rok
- Účel nájmu: umiestnenie unimo - bunky
Hlasovanie:
Za :9 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

5. Schválenie odpredaja časti pozemku KNC 21/1 a KNC 37/1, k.ú. Ladce
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce dňa 17.01.2019 prijalo uznesenie č.7/2019,
ktorým zobralo na vedomie žiadosť spoločnosti STAVPRA, s.r.o., Sverepec 258,
o odkúpenie časti pozemku KNC 21/1 a KNC 37/1, k.ú. Ladce a navrhlo žiadosť
odložiť z dôvodu bližšieho vysvetlenia žiadateľa.
Konateľ spoločnosti STAVPRO, s.r.o., Sverepec Illo Miroslav objasnil poslancom svoju
požiadavku s tým, že žiada o odpredaj časti pozemku kvôli vyrovnaniu pozemku
a plánuje jeho nové oplotenie.
Po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku, budú poslanci schvaľovať
kúpnu zmluvu.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) berie na vedomie návrh konateľa spoločnosti STAVPRA, s.r.o., Sverepec 258 Illa
Miroslava na odkúpenie časti pozemku KNC 21/1 a KNC 37/1 , k.ú. Ladce vo
vlastníctve obce Ladce
b) má záujem o odpredaj časti pozemku
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Iveta Laskovičová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján
Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 2 ( Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová)
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

6. Schválenie nájmu obecného domu – modlitebňa Tunežice
Starosta obce predložil poslancom Návrh Zmluvy o nájme medzi zmluvnými stranami
Obec Ladce a Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ladce. Predmet zmluvy tvorí užívanie
Obecného domu Ladce časť Tunežice (modlitebňa) za účelom vykonávania
bohoslužieb.
Hlavná kontrolórka obce, poslanci a občania časti Tunežíc sa vyjadrili k podmienkam
zmluvy.
3

Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 14. februára 2019

Na základe vznesených pripomienok sa odkladá schválenie uvedenej nájomnej
zmluvy z dôvodu jej prepracovania.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č.20/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) prerokovalo Návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti – Obecný dom s.č. 66, ul.
Podjavorinskej, Ladce časť Tunežice Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Ladce,
Záhradná 151, 018 63 Ladce pre účely vykonávania bohoslužieb
b) odkladá schválenie Zmluvy z dôvodu navrhovaných zmien na najbližšie rokovanie
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za :9 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

7. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 1171, k.ú. Ladce
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti p. Lenky Jankejechovej, bytom Janka
Kráľa 464, Ladce o nájom časti pozemku KNC 1171, kú. Ladce za účelom užívania
záhradky a dreveného prístrešku pre auto.
Nakoľko sa časť uvedeného pozemku doteraz prenajímala, pričom dochádza len
k zmene užívateľa, poslanci navrhli zmluvu o nájme schváliť.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o nájme, na časť pozemku
parcelné číslo KNC 1171 v k.ú. Ladce, z celkovej výmery 501 m2, druh pozemku
záhrada, zapísanej na LV č.1, vedeného katastrálnym úradom Ilava, za účelom
užívania záhradky vo výmere 61 m2 za cenu 0,10 €/1m2/rok a dreveného prístrešku
pre auto vo výmere 30 m2 za cenu 1€/m2/rok s nájomcom Lenka Jankejechová, Janka
Kráľa 464/464, 018 63 Ladce, na dobu 5 rokov. Nájom sa schvaľuje v súlade s § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
nakoľko sa uvedený účel a výšku nájmu doteraz prenajímal, pričom dochádza len
k zmene užívateľa daného pozemku.
Za :9 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

8. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 1169/1, k.ú. Ladce
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti p. Tomáša Štefanku, bytom Janka
Kráľa 464, Ladce o nájom časti pozemku KNC 1169/1, k.ú. Ladce za účelom užívania
záhradky a záhradného domčeka.
Nakoľko sa časť uvedeného pozemku doteraz prenajímala, pričom dochádza len
k zmene užívateľa, poslanci navrhli zmluvu o nájme schváliť.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o nájme, na časť pozemku
parcelné číslo KNC 1169/1 v k.ú. Ladce, z celkovej výmery 2077 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie zapísanej na LV č.1, vedeného katastrálnym úradom
Ilava, za účelom užívania záhradky vo výmere 40 m2 za cenu 0,10 €/1m2/rok
a záhradného domčeka vo výmere 20 m2 za cenu 1€/m2/rok s nájomcom Tomáš
Štefanka, Janka Kráľa 464/464, 018 63 Ladce, na dobu 5 rokov. Nájom sa schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, nakoľko sa uvedený účel a výšku nájmu doteraz prenajímal,
pričom dochádza len k zmene užívateľa daného pozemku.
Za :9 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

9. Schválenie nájmu nebytových priestorov v KD Ladce
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Mateja Bezecného, Beluša/Hloža 1344,
ktorý zastupuje hudobnú kapelu Svieca vo vetre o prenájom nebytových priestorov
v KD Ladce za účelom hudobných skúšok a nahrávacieho štúdia. Uvedenú žiadosť
poslanci prerokovali a navrhli cenu nájomného 15€/mesiac s tým, že hudobná
kapela Svieca vo vetre poskytne obci pri organizovaní obecných akcií tri koncerty
ročne zdarma.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) schvaľuje nájom nebytových priestorov, suterén v KD Ladce pre hudobnú kapelu
Svieca vo vetre v zastúpení Bezecný Matej, bytom Beluša/Hloža 1344, 018 61
Beluša na účel hudobných skúšok a nahrávacieho štúdia
b) schvaľuje cenu nájmu 15 €/mesiac s tým, že hudobná kapela Svieca vo vetre
poskytne obci pri organizovaní obecných akcií tri koncerty ročne zdarma
c) ukladá zodpovednému pracovníkovi vypracovať nájomnú zmluvu
Za :9 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

10. Schválenie bezplatného nájmu vestibulu v KD Ladce
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Základnej organizácií SZZP v Ladcoch
o bezplatné prenajatie vestibulu v KD Ladce za účelom usporiadania výročnej
členskej schôdze, dňa 29.marca 2019 o 15:00 hod. Poslanci navrhli uvedený
bezplatný nájom schváliť.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Základnej organizácií Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých v Ladcoch bezplatný prenájom vestibulu v Kultúrnom
dome na deň 29.03.2019 za účelom usporiadania výročnej členskej schôdze.
Za :9 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

11. Schválenie elokovaných pracovísk SZUŠ
Starosta obce informoval poslancov ohľadom predloženého materiálu k tomuto bodu.
Miroslav Muntág, bytom Pod hájom 1088/53, Dubnica nad Váhom žiada o vydanie
súhlasu na zriadenie elokovaných pracovísk v priestoroch ZŠ s MŠ Záriečie, ZŠ s MŠ
Dohňany a ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej
školy, Vážska 399, Ladce, ktorej je zriaďovateľom.
Súkromná ZUŠ Ladce vykazuje k 15.09.2018 celkom 185 žiakov, títo sú okrem detí
z Ladiec a už existujúceho elokovaného pracoviska Pruské z obcí Lysá pod Makytou,
Lúky pod Makytou, Dešná, Záriečie, Dohňany, Mestečko. Z tohto dôvodu súkromná
ZUŠ chce Ministerstvo školstva SR požiadať o zriadenie ďalších elokovaných
pracovísk ako súčasť súkromnej ZUŠ, Vážska 399, Ladce, na čo potrebuje súhlas
dotknutých obcí.
Zriadenie elokovaných pracovísk nebude mať ďalší dopad na rozpočet obce, nakoľko
už tento rok obec Ladce získava finančné prostriedky ako súčasť podielových daní
pre 185 žiakov tohto školského zariadenia. Na tento počet žiakov bol schválený aj
tohtoročný rozpočet obce pre SZUŠ, na základe platného VZN č.1/2018.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) berie na vedomie žiadosť pána Miroslava Muntága, zriaďovateľa súkromnej ZUŠ,
Vážska 399, Ladce o súhlas na zriadenie elokovaných pracovísk
b) schvaľuje vydanie súhlasného stanoviska so zriadením elokovaných pracovísk ako
súčasť súkromnej ZUŠ, Vážska 399, Ladce v obciach Záriečie, Dohňany a Lysá pod
Makytou
Za :9 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

12. Zrušenie VO – Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného
osvetlenia v obci Ladce.
Starosta obce predložil poslancom na schválenie zrušenie verejného obstarávania –
Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci Ladce,
nakoľko je potrebné zrušenie zaslať na Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce ruší verejné obstarávanie - Modernizácia,
rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci Ladce.
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Za :9 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

13. Informácia o rekonštrukcií verejného osvetlenia
Starosta obce informoval poslancov o ďalšom postupe pri riešení rekonštrukcie
verejného osvetlenia. Informoval, že na pracovnom stretnutí za prítomnosti starostu
obce, zástupcu obce Dominika Koštialika, p. Jána Kvasnicu a Ing. Jaroslava Peterku
sa dohodlo, že oslovia spoločnosti - Stredoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenské
elektrárne – energetické služby s.r.o, ktoré predložia ponuky na rekonštrukciu
verejného osvetlenia, prípadne sa obec rozhodne rekonštruovať VO po častiach
z vlastných prostriedkov cez dodávateľskú firmu.
Ponuky predložili tri spoločnosti - Stredoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenské
elektrárne – energetické služby s.r.o., IMAO electric, s.r.o. Poslanci sa predbežne
zhodli na tom, že by bolo pre obec najvýhodnejšie, ak by sa rekonštrukcia verejného
osvetlenia robila po častiach z vlastných finančných prostriedkov.
O ďalšom postupe bude starosta obce postupne informovať poslancov.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o ďalšom postupe
pri riešení rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Za :9 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

14. Zrušenie VZN č.3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Ladce a Dodatok D3/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce na svojom zasadnutí dňa 17.01.2019 prijalo
uznesenie č.11/2019, v ktorom uložilo zodpovednej pracovníčke zákonným
spôsobom zrušiť VZN č.3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Ladce a Dodatok D3/2014
Návrh VZN vypracovala HK obce Ladce, 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. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje VZN obce Ladce č.1/2019, ktorým sa
ruší VZN č.3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a Dodatok
D3/2014
Za :9 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
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15.Pripomienky a návrhy
Vladimír Chovanec, poslanec, sa spýtal na vlastníctvo pozemku pred predajňou
záhradkárskych potrieb v Ladcoch a na
kompostéry. Žiada preveriť užívanie
obecných pozemkov za účelom odkladania stavebného materiálu a dreva pri
rodinných domoch.
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa sa informovala o znížení vývozu komunálneho
odpadu v časti bytoviek .
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, žiada upozorniť spoločnosť Marius Pedersen,
a.s. na manipuláciu so smetnými nádobami.
Iveta Laskovičová, poslankyňa, upozornila, že na cintoríne v Tunežiciach nesvieti
osvetlenie.
Peter Chovanec, poslanec, upozornil na dopravné značenie v dedine, niektoré
dopravné značky nemajú platnosť vo vyhláške, požaduje dať stojany na bicykle pri
dome smútku v Ladcoch.
Jozef Jesenský, občan Ladiec, sa vyjadril, že má záujem odpredať a vysporiadať
cestu v Horných Ladcoch od p. Čemeša a chodník do Horných Ladiec.
Starosta obce predložil poslancom cenovú ponuku na odkúpenie čistiaceho stroja
Kärcher na údržbu priestorov v Kultúrnom dome. Ďalej predložil mapu so
zakreslením územného plánu obce v časti Horné Ladce, lokalitu na výstavbu nových
rodinných domov.
V Ladcoch 14.02.2019
Zapísala: Ľubica Šedíková
Čas ukončenia zasadnutia o 19:50 hod.

Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
....................................
Vladimír Chovanec

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