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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 14. marca 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. Ján 
Abrahámovský, František  Meliš 

 
Ospravedlnení poslanci : Ing. Dominik Kobza 
 
Ďalej boli prítomní:  Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Ing. Alena Černotová, ekonómka obce 
 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce 
 Jaroslav Gavlák , občan 

  
  
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 nájomnej zmluvy – modlitebňa Tunežice 
5. Schválenie Návrhu Dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie 

užívania nehnuteľnosti – Slovak Telekom, a.s. 
6. Schválenie navýšenia rozpočtu na OK – ZŠ Ladce 
7. Schválenie bezplatného nájmu priestorov KD Ladce – ZŠ Ladce 
8. Pripomienky a návrhy 
9. 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 

  
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, František Meliš, Peter Chovanec  

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Ing. Ján Abrahámovský, Iveta Laskovičova  
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Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 29/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Peter Chovanec  

Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta 
Kolenová,  Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)  
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: 
bod č.4 – Schválenie úpravy rozpočtu č.1 obce Ladce na rok 2019  
bod č.7 – Schválenie VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 
bod č.10 – Informácia o Návrhu štúdie výstavby nových rodinných domov v časti 
Horné Ladce.  

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 

Uznesenie č. 30/2019  

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.4 – Schválenie úpravy rozpočtu č.1 obce Ladce na rok 2019  
bodu č.7 – Schválenie VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia 
bodu č.10 – Informácia o Návrhu štúdie výstavby nových rodinných domov v časti 
Horné Ladce.  

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 

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

 
Návrh bol schválený 

 
4. Schválenie úpravy rozpočtu č.1 obce Ladce na rok 2019 
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom úpravu rozpočtu č.1 na 
rok 2019. Poslanci úpravu rozpočtu prerokovali a navrhli schváliť. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 31/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 obce Ladce na 
rok 2019 nasledovne : 
navýšenie bežného príjmu 

- dane z príjmov a kapitálového majetku o sumu  43 140 EUR 
bežný výdaj 

- materiál na údržbu (verejné osvetlenie)  o sumu  43 140 EUR 
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Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta 
Kolenová,  Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
5. Schválenie nájomnej zmluvy – modlitebňa Tunežice 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce dňa 14.02.2019 prijalo uznesenie č.20/2019, 
ktorým prerokovalo Návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti – Obecný dom s.č. 66, ul. 
Podjavorinskej, Ladce časť Tunežice  Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Ladce pre účely 
vykonávania bohoslužieb a odložilo schválenie Zmluvy z dôvodu navrhovaných zmien 
na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce predložil poslancom na schválenie prepracovanú Zmluvu. Poslanci 
navrhli Zmluvu schváliť. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 32/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  Zmluvu o nájme nehnuteľnosti – 
Obecný dom s.č. 66, ul. Podjavorinskej, Ladce časť Tunežice Rímskokatolíckej cirkvi, 
Farnosť Ladce, Záhradná 151, 018 63 Ladce. Nájom sa schvaľuje 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 pre účely vykonávania  bohoslužieb. Doba nájmu 
na dobu neurčitú, výška nájomného 1 €/rok. 

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

 
Návrh bol schválený 

 
6. Schválenie Návrhu Dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie 
užívania nehnuteľnosti – Slovak Telekom, a.s.  
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Dohodu o jednorazovej náhrade za 
nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti  medzi Obcou Ladce (povinný) 
a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bratislava (oprávnený)  
Predmetom tejto dohody je úprava spôsobu vykonávania práv vyplývajúcich zo 
zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov – k časti nehnuteľnostiam špecifikovaných v tabuľke uvedenej v dohode 
článok 1, príloha č.1,2 o celkovej dĺžke 8 822,16 m, ako je to zakreslené na nákrese 
uloženia optického kábla. Oprávnený za týmto účelom v nehnuteľnosti zriadi a bude 
prevádzkovať optické vedenia elektronickej komunikačnej siete v Ladcoch aj 
v Tunežiciach.  Na základe tejto dohody oprávnený uhradí povinnému za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľností vo forme zriadenia a prevádzkovania 
telekomunikačného vedenia jednorazovo čiastku vo výške 1 €. 

Poslanci diskutovali k predloženému materiálu a navrhli dohodu schváliť.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 33/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Dohodu o jednorazovej náhrade za 
nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti z titulu zriadenia zákonného vecného 
bremena prostredníctvom zriadenia a prevádzkovania optického vedenia verejnej 
elektronickej komunikačnej siete pod názvom INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce a 
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INS_FTTH_IL_ILAV_02_Tunežice k časti nehnuteľnostiam v katastrálnom území obce 
Ladce špecifikovaných v tabuľke uvedenej v dohode Čl. 1, príloha č.1, 2 o celkovej 
dĺžke 8 822,16 m zo strany Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
IČO 35 763 469 a to  jednorazovo čiastku vo výške 1 €.  
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta 
Kolenová,  Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
7. Schválenie VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia .  
Starosta obce informoval poslancov ohľadom predloženého materiálu k tomuto bodu. 
Návrh VZN bol vypracovaný z dôvodu zvýšenia jednotkového koeficientu pre výpočet 

príspevkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení financovaných 
z rozpočtu obcí v roku 2019 zo sumy 84,16 € na 93,78 €. Na základe toho bola 
upravená výška finančného príspevku na žiaka v MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ a CVČ, ktorú je 
obec na základe VZN povinná školským zariadeniam podľa počtu žiakov nahlásených 
k 15.09.2018 zaslať. 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. 34/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) prerokovalo Návrh VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia 

b) schvaľuje VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 

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

 
Návrh bol schválený 

 
8. Schválenie navýšenia rozpočtu na originálne kompetencie – ZŠ Ladce 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti riaditeľky Základnej školy v Ladcoch 
o navýšenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku originálnych kompetencií, 
na prevádzku ŠJ a ŠKD na rok 2019.  
Po schválení nového VZN č.2/2019 ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia bude pre ZŠ 

originálne kompetencie zvýšený rozpočet a z tohto dôvodu nie je potrebné žiadne 
ďalšie navýšenie rozpočtu pre ŽŠ Ladce.  
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 35/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie žiadosť ZŠ Ladce, Vážska 399, 018 63 Ladce o navýšenie 

rozpočtu na rok 2019 
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b) konštatuje, že navýšenie rozpočtu na rok 2019 pre ZŠ Ladce bude podľa platnej 
legislatívy a VZN č.2/2019    

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

 
Návrh bol schválený 

 
9. Schválenie bezplatného nájmu priestorov KD Ladce- ZŠ Ladce 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Základnej školy Ladce o schválenie 
bezplatného prenájmu veľkej sály a priľahlých priestorov Kultúrneho domu na 
21.júna 2019, z dôvodu organizovania rozlúčkového večierka žiakov 9.ročníka.  
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 36/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatný prenájom veľkej sály 
a priestorov Kultúrneho domu v Ladcoch na deň 21. júna 2019 pre Základnú školu 
Ladce na organizovanie rozlúčkového večierka žiakov 9. ročníka 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta 
Kolenová,  Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
10. Informácia o Návrhu štúdie výstavby nových rodinných domov v časti 
Horné Ladce 
Starosta predložil poslancom 4 Návrhy štúdie výstavby nových rodinných domov 
v časti Horné Ladce. V Návrhu sú zakreslené parcely na výstavbu 27 nových 
rodinných domov.   
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 37/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o Návrhu štúdie 
výstavby nových rodinných domov v časti Horné Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za :8  (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,  Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta 
Kolenová,  Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
 

 
15.Pripomienky a návrhy 
Ing. Peter Bračík,  poslanec, žiada obrezať lipu na cintoríne v Ladcoch.  
Dominik Koštialik, poslanec, upozornil na rozhádzané  betónové kocky pri 
parkovisku oproti kostolu.  
Ing. Ján Abrahámovský, žiada opraviť poklop na ceste pri p. Kandráčovi 
v Tunežiciach, na základe sťažností od občanov Tunežíc žiada zistiť prečo osobné 
vlaky a rýchliky trúbia pri Bottovej ulici.  
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Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa informovala o schválení dotácie finančnou 
komisiou a to Lige proti reumatizmu, ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
Ladce a Slovenskému rybárskemu zväzu Dubnica nad Váhom,  OO č.3 Ilava, 
každému  vo výške 150 € 
Iveta Laskovičová, poslankyňa, upozornila, že na ulici Kalinčiakova a Bottova 
nefunguje obecný rozhlas. 
Peter Chovanec, poslanec, na základe podnetov od občanov, žiada obnoviť náter na  
spomaľovači pri pošte. 
Jaroslav Gavlák , občan, žiada vysvetlenie, prečo  vývoz komunálneho odpadu v časti 
bytoviek sa presunul na každý druhý týždeň a spýtal sa ako pokračuje jeho žiadosť 
ohľadom vybetónovania miesta pre kontajnery pri bytovke č.152. Informoval, že 
dostal anonymný list v ktorom sa píše, že do veľkoobjemových kontajnerovh na 
komunálny odpad pri bytovke č.152 ukladajú odpad z okolitých krčiem. Z uvedeného 
vyplýva, že v kontajneroch na komunálny odpad sa nachádza aj odpad od iných 
občanov.  
 
V Ladcoch  14.03.2019  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 18:45 hod.   
   
 
                
 
 

Ing. Jaroslav Koyš 
                                starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
 
....................................                  .....................................  
Ing. Ján Abrahámovský                     Iveta Laskovičová              
 

 

 
 


