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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 15.februára  2018 v obradnej miestnosti Obecného 
úradu v Ladcoch. 

 
Prítomní poslanci: Dominik Koštialik,František Meliš,Bohumil Turza,Vladimír 

Chovanec,Gabriela Melicherová,Ing. Ján Abrahámovský,Ing. 
Monika Števanková , Ing. Peter Bračík 

 
Ospravedlnení poslanci :  Mgr. Beáta Kolenová 
 
Ďalej boli prítomní:  Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Mgr. Dáša Šeligová , referentka obecného úradu 
  
  
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 HK obce Ladce o prebiehajúcich kontrolách 
5. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce  za rok 2017 
6. Schválenie VZNč.1/2018, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 
7. Schválenie bezplatného prenájmu DK 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: 
Ing. Moniku Števankovú, Dominika Koštialika, Ing. Petra Bračíka 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský 
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
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Uznesenie č. 1/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladcevolí návrhovú komisiu v zložení:  
Ing. Moniku Števankovú, Dominika Koštialika, Ing. Petra Bračíka 

Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik,František Meliš,Bohumil Turza, Vladimír Chovanec,Ing. Monika Števanková, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

3. Schválenie návrhu programu rokovania 
Starosta obcepožiadal poslancov o doplňujúce návrhy k programu uvedenému v 
pozvánke.  
Starosta obce navrhol zrušiť bod č.4- Správa HK obce Ladce o prebiehajúcich 
kontrolách z dôvodu PN Hlavnej kontrolórky obce Ladce. 
František Meliš, poslanec, navrhol nahradiť bod č.4 – Schválenie  člena do komisie 
pre časť Horné Ladce. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 2/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného 
zastupiteľstva so zrušením bodu č.4 - Správa HK obce Ladce o prebiehajúcich 
kontrolácha nahradením bodu č.4 – Schválenie člena do komisie pre časť Horné 
Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
4. Schválenie člena do komisie pre časť Horné Ladce  
František Meliš, poslanec, navrhol schváliť člena do komisie pre časť Horné Ladce  
Branislava Krála, z dôvodu úmrtia člena komisie Štefana Kumana. Branislav Král 
sa aktívne podieľa na organizovaní akcií v Horných Ladcoch. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 3/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje za člena do komisie pre časť Horné 
Ladce Branislava Krála.  
 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
Poslanci a starosta obce si uctili pamiatku zosnulého Štefana Kumana 
minútou ticha.Urobili tak na návrh poslanca Františka Meliša. 
 
5. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2017 
Starosta obce predložil poslancom prehľad o čerpaní rozpočtu za rok 2017. Poslanci 
uvedený materiál prerokovali jednotlivo po položkách. 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice.  
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č.4/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní 
rozpočtu za rok 2017. 
 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
6.Schválenie VZN č.1/2018, 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 2018 zo sumy 78,87 EUR na 84,16 EUR. Na základe toho 
bola prepočítaná minimálna 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 15.09.2017 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. 5/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) prerokovaloNávrh VZN č.1/2018, ktorým sa určuje výška finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia 

b) schvaľuje VZN č.1/2018, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 

 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 

7.Schválenie bezplatného prenájmu DK Ladce 
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Lesného pozemkového 
spoločenstva Ladce a Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ladce o bezplatný 
prenájom priestoru v Kultúrnom dome ( veľká sála) na deň 15.04.2018 na 
vykonanie Valného zhromaždenia oboch spoločenstiev.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č.6/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Lesnému pozemkovému 
spoločenstvu Ladce a Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu Ladce, ul. 
Hviezdoslavova 121, 018 63 Ladce bezplatný prenájom priestoru v Kultúrnom dome 
(veľká sála) na deň 15.04.2018 na vykonanie Valného zhromaždenia oboch 
spoločenstiev. 
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Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
9.Pripomienky a návrhy 
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, sa spýtal na oplotenie detského ihriska 
v Tunežiciach, informoval o prehĺbení studne na cintoríne v Tunežiciach a žiada 
opraviť cestu (ul. Podjavorinskej) . 
Vladimír Chovanec, poslanec, sa spýtal na obrezanie konárov stromov pri oplotení 
MŠ Ladce okolo elektrických stĺpov. 
Ing. Monika Števanková, poslankyňa, sa spýtala na osvetlenie v podchode 
v Ladcoch. 
Dominik Koštialik, poslanec, poďakoval starostovi obce a pracovníkom obecného 
úradu, ktorí sa podieľali na celkovej organizácií pri obecnej akcií fašiangových 
zabíjačkových špecialít. 
František Meliš, poslanec, sa spýtal na odkúpenie hasičskej zbrojnice. 
Starosta obce, informoval, že je vypracovaný znalecký posudok na hasičskú 
zbrojnicu a prebieha jednanie ohľadom odkúpenia od OSBD Pov.Bystrica.Ďalej 
informoval o vyhlásení súťaže na rekonštrukciu verejného osvetlenia a o zmene 
výšky úhrady pre zabezpečovanie výkonu prenesených úloh  štátnej správy na 
úseku stavebného úradu s obcou Beluša. Obec Beluša navrhuje výšku úhrady 
z 0,20 EUR na 0,28 EUR na obyvateľa a mesiac. Komisia finančná a likvidačná 
posúdi uvedený návrh a predloží poslancom na schválenie. 
 
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 15.02.2018  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 18:05 hod.   
   
 
         

Ing. Jaroslav Koyš 
         starosta obce 
 
  
 
Overovatelia zápisnice:   
 
 
.....................................         .....................................  
Vladimír ChovanecJán Abrahámovský   
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