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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.decembra 2017 v obradnej miestnosti Obecného 
úradu v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Dominik Koštialik,František Meliš,Bohumil Turza,Vladimír 
Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela Melicherová,Ing. 
Monika Števanková 

 
Ospravedlnení poslanci :  Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík 
 
Ďalej boli prítomní:  Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Ing. Mgr. Monika Prekopová, HK obce Ladce 
 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce 
 RNDr. Branislav Lipták 
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 
5. Správa HK obce Ladce o prebiehajúcich kontrolách 
6. Návrh plánu práce HK obce Ladce na I. polrok 2018 
7. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
8. Návrh úpravy platu starostu 
9. Stanovisko HK obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2018 
10. Návrh rozpočtu na rok 2018 
11. Schválenie výstavby prečerpávajúcej stanice 
12. Návrh plánu a práce zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 
13. Pripomienky a návrhy 
14. 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 6 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. Beátu Kolenovú, Dominika Koštialika, Františka Meliša 
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Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Ing. Monika Števanková, Bohumil Turza 
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 81/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladcevolí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beátu Kolenovú, Dominika Koštialika, Františka Meliša 

Hlasovanie:  
Za :6 (Dominik Koštialik,František Meliš,Bohumil Turza, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela Melicherová, Ing. Monika 
Števanková) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
17:07 hod. príchod poslanca Vladimíra Chovanca 
 

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.15 - Schválenie člena komisie životného prostredia 
bod č.8 - Schválenie úveru 
bod č.9 - Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 
projektu- Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie triedeného 
zberu komunálnych odpadov 
bod č.16 - Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku  
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 82/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného 
zastupiteľstva s doplnením bodov:  
bod č.15 - Schválenie člena komisie životného prostredia 
bod č.8 - Schválenie úveru 
bod č.9 - Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu- 
Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie triedeného zberu 
komunálnych odpadov 
bod č.16 - Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku  
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
4. Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu planenia uznesení vykonal starosta obce. 
Uznesením č.44/2017 zo dňa 15.6.2017 ObZ schválilo Dohodu o urovnaní medzi 
obcou Ladce a firmou AUTOTRANZ Kútny Štefan na zaplatenie ceny materiálu 
a prác na pozemku KNC 544/4, k.ú. Ladce. Dohoda o urovnaní bola uzavretá 
medziobcou a p. Štefanom Kútnym. Štefan Kútny uhradil všetky pohľadávky 
voči obci Ladce. 
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Uznesením č.48/2017 zo dňa 13.7.2017ObZ schválilo uzatvorenie Zmluvyo dielo 
medzi obcou Ladce a spoločnosťou MAXNETWORK, s.r.o. Veľké Uľany. Predmetom 
bola dodávka a montáž kamerového systému. Zmluva bola uzavretá medzi obcou 
a uvedenou spoločnosťou a je zverejnená na webovej stránke obce. 
Uznesením č.49/2017 zo dňa 13.7.2017 ObZ schválilo kúpu skladového 
kontajnera pre potreby zberného dvora. Kontajner bol zakúpený a je umiestnený 
na zberovom dvore, slúži na zber kartónov , papiera a tetrapakov. 
Uznesením č.51/2017 zo dňa 13.7.2017 ObZ schválilo udelenie čestného 
občianstva obce Ladce Ing. Antonovi Barcíkovi za duchovný a kultúrny rozvoj obce. 
Čestné občianstvo bolo udelené na oslavách Dni obce Ladce. 
Uznesením č.52/2017 zo dňa 13.7.2017 ObZ schválilo predloženie žiadosti o NFP 
na realizáciu projektu : Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce. 
Žiadosť bola odoslaná na Ministerstvo životného prostredia. 
Uznesením č.55/2017 zo dňa 23.8.2017 ObZ schválilo výmenu dvojizbového    
nájomného bytu č.14 za trojizbový nájomný byt č.5 a zároveň schválilo pridelenie 
dvojizbového nájomného bytu č.14 v obecnej bytovke č.598. Nájomné zmluvy boli 
uzavreté medzi žiadateľmi a sú zverejnené na webovej stránke obce. 
Uznesením č.56/2017 zo dňa 23.8.2017 ObZ schválilo uzatvorenie Zmluvy 
o Dielo na zhotovenie stavby – Modernizácia a energetická optimalizácia KD Ladce 
medzi obcou a so spoločnosťou L.I.R.R, s.r.o. Prievidza. Zmluva bola uzavretá 
medzi obcou a uvedenou spoločnosťou a je zverejnená na webovej stránke 
obce.   
Uznesením č.60/2017 zo dňa 14.9.2017 ObZ schválilo úpravu rozpočtu č.5 
narok 2017. Uznesenie sa plní. 
Uznesením č.66/2017 zo dňa 14.9.2017 ObZ schválilo zámer nájmu pozemku 
KNC 19, k.ú. Ladce , kde je umiestnený novinový stánok a uznesením č.73 zo 
dňa26.10.2017 ObZ schválilo nájomnú zmluvu na uvedený pozemok o výmere 5m2 
so spoločnosťou BRESMAN, spol. s.r.o., Dubnica nad Váhom.Nájomná zmluva 
bola uzavretá medzi obcou a žiadateľom. Je zverejnená na webovej stránke 
obce. Poplatok za ročný nájom bol uhradený do pokladne dňa 8.12.2017. 
Uznesením č.78/2017  zo dňa 16.11.2017 ObZschválilo návrh na udelenie 
právomoci starostovi obce podpisovať dodatky nájomných zmlúv a dohody 
o skončení nájmuv obecnejbytovke. Uznesenie sa plní. 
Uznesením č.79/2017 zo dňa 16.11.2017 ObZ schválilo finančný príspevok 200 
EUR na zakúpenie Mikulášskych balíčkov, Farskému úradu Ladce. 
Finančnýpríspevok bol vyplatený z pokladne dňa 29.11.2017 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 83/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
Obecného zastupiteľstva obce Ladce.  
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
5. Správa HK o prebiehajúcich kontrolách 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov 
o kontrolnej činnosti. Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti bola 
vykonaná kontrola pokladne ZŠ Ladce za obdobie 01.01.2016 do 31.10.2017 
a kontrola interných predpisov ZŠ Ladce. Pri kontrole neboli zistené nedostatky. 
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Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 84/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomieinformáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole . 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
6.Návrh plánu HK na I. polrok 2018 
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s návrhom plánu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2018 
Kontrolná činnosť v I. polroku bude zameraná na výkon činností: 
a) kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva 
b) kontrola nájomných zmlúv 
c) kontrola nákladov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
d) kontrola vyúčtovaní služobných ciest zamestnancov a poverení na výkon 

služobnej cesty, s určeným kontrolovaným obdobím od 01/2016 do 12/2017 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 85/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce 
Ladce na I. polrok 2018 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
7.Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
Ing. Monika Števanková, poslankyňa informovala poslancov ohľadom predloženého 
materiálu k tomuto bodu.  
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Do poplatku obec nemôže zahrnúť náklady na 
nakladanie triedeného zberu, tj. elektroodpad, použité batérie a akumulátory, 
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a odpad z obalov 
a neobalových výrobkov – papier, plasty, sklo a kovy.  
Vzhľadom k zvýšeniu triedeného zberu a následného zníženia komunálneho odpadu 
a nákladov na jeho likvidáciu, Komisia pre životné prostredie navrhuje zníženie 
poplatku o 1 €.  
Návrh VZN  bol zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradných tabuliach obce 
Ladce a na webovej stránke obce. K návrhu VZN neboli podané žiadne ústne ani 
písomné  pripomienky.  
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 86/2017 
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.4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie:  
Za : 3 (Vladimír Chovanec, František Meliš, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 4(Dominik Koštialik,Mgr. Beáta Kolenová,Bohumil Turza,GabrielaMelicherová)  
Zdržal sa : 0 
 
Návrh nebol schválený 
 
8.Schválenie úveru 
Starosta obce informoval poslancov o nutnosti schválenia preklenovacieho úveru vo 
výške 500 000 EUR z dôvodu financovania rekonštrukcie kultúrneho domu. 
Najvýhodnejšiu ponuku  predložilaSlovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 87/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje 
a) prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 500 000 

EUR na financovanie investičnej akcie: Modernizácia a energetická optimalizácia 
kultúrneho domu Ladce za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve 

b) zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce 
c) úpravu rozpočtu obce na rok 2018 v súvislosti s prijatím úveru vo výške 

500 000 EUR 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
9. Schválenie žiadostio nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu- 
Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie triedeného zberu 
komunálnych odpadov 
Starosta obce informoval poslancov ohľadom predloženého materiálu k tomuto 
bodu. 
Dňa 29. 11. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 33. výzvu na 
predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, 
mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch. 
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry 
Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na 
ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku 
odpadov 
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33 
Alokácia finančných prostriedkov na výzvu je 25 000 000 Eur. Jednou z podmienok 
poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na 
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spolufinancovanie projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa – 
obce je min. 5 %  z celkových oprávnených výdavkov projektu. Predpokladané 
náklady projektu sú 350 000,00 Eur s DPH.  Na základe vyššie uvedeného 
predkladám na schválenie. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 88/2017  
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 29.11.2017, Kód výzvy: OPKZP-PO1-
SC111-2017-33, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, na 
realizáciu projektu: Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie 
triedeného zberu komunálnych odpadov v obci 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 min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 
maximálnu sumu  17 500,00 EUR.  

 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
10. Návrh úpravy platu starostu 
Dominik Koštialik, zástupca starostu, predložil poslancom návrh na zvýšenie 
základného platu starostu obce o 20%. Prácu starostu hodnotil  na základe  kritérií 
ako zložitosť zverených a vykonávaných úloh, zodpovednosť, s ktorou je plnenie 
úloh spojené, ochotu pracovať nad rámec pracovných povinností, o dobrý prístup 
ku komunikácii s občanmi, riešenie vzniknutých situácií v bežnom chode obce. 
Členovia finančnej komisie skonštatovali, že starosta obce svojím prístupom a 
prácou napomáha zveľaďovaniu a zlepšovaniu života  v obci, z toho dôvodu 
odporúčajú poslancom OZ schváliť zvýšenie platu starostu o 20% od 01.01.2018 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 89/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje 
a) berie na vedomie informáciu finančnej komisie o zhodnotení práce starostu obce 

a jej odporúčanie o jeho zvýšenie platu  
b) schvaľuje na  základe § 4 ods.2 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2018  
zvýšenie minimálneho (základného) platu starostu obce Ladce o 20 % 

Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
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Návrh bol schválený 
 
 
11. Stanovisko HK obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2018 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce predložila poslancom 
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 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 2018-2020 spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie 
a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení. 
Odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2018 
schváliť a návrh rozpočtu obce Ladce na roky 2019-2020 zobrať na vedomie. 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č.90/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie stanovisko Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2018 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
12. Návrh rozpočtu na rok 2018 
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom návrh rozpočtu obce 
Ladce na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019-2020. 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. 
RNDr. Branislav Lipták, predložil poslancom rozpočet na informovanie, propagáciu 
a budovanie obecnej identity a zároveň navrhol zaviesť túto položku do rozpočtu. 
Vzhľadom na to, že rozpočet je už vypracovaný, Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa 
navrhla položku v rozpočte na informovanie, propagáciu a budovanie obecnej 
identity prehodnotiť kultúrnou a finančnou komisiou.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 91/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2018 
b) schvaľuje rozpočet na rok 2018 
c) berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2019-2020 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
13. Schválenie výstavby prečerpávacej stanice 
V súčasnosti je v obci Ladce vybudovaná verejná kanalizácia asi na 80%. Dočasne 
sú odpadové vody odvádzané sústavou gravitačných stôk s kanalizačnými čerpacími 
stanicami do miestnej ČOV v Dubnici nad Váhom a následne sa miestna čistiareň 
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odstaví z prevádzky. K tomu je potrebné vybudovať prečerpávaciu stanicu na 
pozemkoch par.č.547 a 551 reg. KN-C k.ú. Ladce, v zastavanom území obce.  
Týmito pozemkami je zároveň navrhnutá trasa obslužnej komunikácie. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 92/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje zámer vybudovania novej 
prečerpávacej stanice s obslužnou miestnou komunikáciou na pozemkoch KNC 
547,551, k.ú. Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
14.Návrh plánu a práce zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 
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 2018 tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 93/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Ladce na rok 2018. 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
15.Schválenie člena komisie pre životné prostredie 
Ing. Monika Števanková, poslankyňa navrhla doplniť za člena komisie pre životné 
prostredie Ing. Zuzanu MalovcovúSeidl. Ing. Zuzana MalovcováSeidl pracuje na 
obecnom úrade na úseku správa daní a poplatkov a aktívne sa zúčastňovala počas 
roka 2017 ako dobrovoľníčka na zasadnutiach komisie pre životné prostredie. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 94/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Ing. Zuzanu MalovcovúSeidl za 
členku komisie pre životné prostredie.  

 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
16.Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku 
Po vybudovaní novej kanalizácie v obci Ladce Považskou vodárenskou spoločnosťou, 
a.s., Považská Bystrica bola stará kanalizácia odpojená. Nakoľko táto bola vo 
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výlučnom vlastníctve obce Ladce evidovaná v majetku i účtovníctve pod 
inventárnym číslom 21044 a v súčasnej dobe je nefunkčná a nevyužíva sa na svoj 
účel, je potrebné ju vyradiť. 
V roku 2013 bola vypracovaná na náklady obce projektová dokumentácia na 
rozšírenie kanalizácie pre tie časti obce, s ktorými sa nepočítalo v pôvodnom 
projekte  Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadovej vody v okrese 
Ilava – Ladce. Uvedené náklady boli v tej dobe zaúčtované na účet 042 6 – 
obstaranie HIM, pričom v dnešnej dobe pre obec nepredstavujú žiadny majetok 
a považujú sa za tzv. zmarenú investíciu. Uvedený účet je potrebné v účtovníctve 
zlikvidovať do nákladov na účet 549 – manká a škody. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 95/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  
a) vyradenie dlhodobého hmotného investičného majetku – stavby, inventárne číslo 

21044 – kanalizácia v zostatkovej cene 18 338,22 EUR 
b) preúčtovanie účtu 042 6 – obstaranie HIM do nákladov účtu 459 – manká 

a škody. 
 
Hlasovanie:  
Za :7 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela 
Melicherová, Ing. Monika Števanková)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
17.Pripomienky a návrhy 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa,sa spýtala, kedy sa plánuje rekonštrukcia 
parkovacích miest na sídlisku Záhradná a  upozornila na jamy na ceste pri bytovke 
č.147, ul. Záhradná. 
Gabriela Melicherová, poslankyňa, upozornila, že nesvieti verejné osvetlenie na 
Tajovského ulici v Tunežiciach. 
Bohumil Turza, poslanec, upozornil, že v niektorých miestach v Horných Ladcoch 
nesvieti vianočná výzdoba. 
František Meliš, poslanec, informoval o novej výzve na opravu hasičskej zbrojnice. 
Podmienkou žiadosti o finančný príspevok musí byť hasičská zbrojnica vlastníctvom 
obce. 
 
10. 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 14.12. 2017  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 19:30 hod.   
   
 
         

Ing. Jaroslav Koyš 
       starosta obce 

Overovatelia zápisnice:   
 
.....................................         .....................................  
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Ing. MonikaŠtevanková      Bohumil Turza   
 
 

 
 


