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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.marca  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 , Mgr. Beáta Kolenová 

 
Ospravedlnení poslanci :  Ing. Peter Bračík 
 
Ďalej boli prítomní:  Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Ing. Alena Černotová, ekonómka obce 
 Ing. Mgr. Monika Prekopová, HK obce Ladce 
 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce 
 Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce 

Bohumil Uríček, SlavkoBelian, Zdenka Petríková, Ing. Radovan 
Drozd - občania  

  
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 vykonanej kontrole 
5. Petícia za vybudovanie kanalizácie 
6. Informácia o verejnom obstarávaní – Modernizácia, rekonštrukcia, údržba 

a prevádzka verejného osvetlenia 
7. Vyriešenie financovania kanalizácie pri IBV v Ladcoch 
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. Beátu Kolenovú, Gabrielu Melicherovú, Františka Meliša 
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Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Dominik Koštialik, Bohumil Turza 
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 7/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladcevolí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beátu Kolenovú, Gabrielu Melicherovú, Františka Meliša 

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

3. Schválenie návrhu programu rokovania 
Starosta obcepožiadal poslancov o doplňujúce návrhy k programu uvedenému v 
pozvánke.  
Starosta obce navrhol doplniť bod č.6 –Schválenie úpravy rozpočtu č.1 obce 
Ladcena rok 2018.Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 8/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného 
zastupiteľstva s doplnením bodu č.6- Schválenie úpravy rozpočtu č.1 obce Ladce na 
rok 2018. Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 
 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Mg. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
4. Správa HK obce Ladce o vykonanej kontrole 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov 
o kontrolnej činnosti. Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti bola 
vykonaná kontrola vyúčtovaní služobných ciest zamestnancov a poverení na výkon 
služobnej cesty s určeným kontrolovaným obdobím od 01/2016 do 12/2017.Počas 
kontroly neboli zistené závažné nedostatky. Hlavná kontrolórka odporúča 
vypracovať nový interný predpis o cestovných náhradách. 
Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č.9/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomieinformáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole . 
 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Mg. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
 
Návrh bol schválený 
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5. Petícia za vybudovanie kanalizácie 
Starosta obce oboznámil poslancov s  petíciou za vybudovanie kanalizácie na ulici 
Janka Kráľa (č.d. 510-517,526-528,549) a ulici Jána Bottu  (č.d. 123-126,182) 
v Ladcoch. Zároveň predložil k nahliadnutiu vypracovanú štúdiu uskutočniteľnosti 
kanalizácie v uvedenej lokalite, ktorá by mala viesť pod prístupovú cestu 
k rodinným domomcez pozemky v súkromnom vlastníctve.   
Za Petičný výbor sa vyjadril p Bohumil Uríček. Navrhol majetkovo – právne 
vysporiadať súkromné pozemky do vlastníctva obce aj bez toho, že by sa jednalo 
o kanalizáciu. 
Poslanci v diskusií navrhli uskutočniť jednanie s vlastníkmi pozemkov o možnosti 
ich  odkúpenia do vlastníctva obce. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č.10/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie Petíciu občanov za vybudovanie kanalizácie na ul. Janka 

Kráľa (č.d. 510-517, 526-528, 549) a ul. Bottova (č.d. 123-126, 182) v Ladcoch 
b) prerokovalo Petíciu občanov za vybudovanie kanalizácie na ul. Janka Kráľa 

(č.d. 510-517, 526-528, 549) a ul. Bottova (č.d. 123-126, 182) v Ladcoch 
c) odporúčastarostovi obce uskutočniť jednanie s vlastníkmi pozemkov cez ktoré 

vedie prístupová cesta k rodinným domom na ul. Janka Kráľa (č.d. 510-517, 
526-528, 549) a ul. Bottova (č.d. 123-126, 182) o možnosti ich odkúpenia do 
vlastníctva obce Ladce, z dôvodu vybudovania kanalizácie cez tieto pozemky 

 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Mg. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
6.Schválenie úpravy rozpočtu č.1 obce Ladce na rok 2018 
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom úpravu rozpočtu č.1 
obce Ladce na rok 2018. 
Bežný príjem: 

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 9 000 EUR 
- dotácia obci – ŽŠ v sume 6 959,05 EUR 
- dane z príjmov kapitálového majetku v sume 20 000 EUR 
- príjem ZŠ v sume 39 300 EUR 

Spolu : 75 259,05 EUR  
Bežný výdaj : 

- primárne vzdelávanie ZŠ v sume 66 259,05 EUR 
- cestná doprava v sume 9 000 EUR 

Spolu:  75 259,05 EUR 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 11/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 obce Ladce na 
rok 2018 nasledovne: 

- navýšenie bežného príjmu  o sumu   75 259, 05 EUR 
- navýšenie bežného výdaja  o sumu   75 259, 05 EUR 
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Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Mg. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 

7.Informácia o verejnom obstarávaní – Modernizácia, rekonštrukcia, údržba 
a prevádzka verejného osvetlenia 
Starosta obce informoval poslancov o ukončení verejného obstarávania na 
rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci. Otváranie a posúdenie cenových ponúk 
na obstaranie rekonštrukcie verejného osvetlenia sa uskutoční 16.marca 2018 
o 14:00 hod. v zasadačke obecného úradu. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č.12/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o verejnom 
obstarávaní – Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia. 
 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Mg. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
 
8. Vyriešenie financovania kanalizácie pri IBV v Ladcoch 
Starosta obce informoval poslancov o možnostiach financovania kanalizácie pri IBV 
v Ladcoch. Investičné náklady na vybudovanie kanalizácie v lokalite IBV za 
Kaštieľom v Ladcoch sú vyčíslené približne na sumu 320 000 EUR.  Považská 
vodárenská spoločnosť, a.s. zafinancuje uvedenú kanalizáciu v sume 160 000 EUR, 
rozdielobec.Z dôvodu, že obec nemá dostatok finančných prostriedkov by musela 
čerpať úver. Jednou z alternatív získania finančných prostriedkov je možnosť predať 
obecné lesné pozemky. 
Poslanci v diskusií navrhli do najbližšieho zastupiteľstva predložiť formu a spôsob 
predaja lesných pozemkov.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 13/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) berie na vedomie informáciu o možnosti financovania kanalizácie pri IBV 

v Ladcoch 
b) prerokovalo financovanie kanalizácie pri IBV v Ladcoch 
c) odporúča starostovi obce financovať kanalizáciu pri IBV v Ladcoch z možnosti 

predaja časti lesných pozemkov vo vlastníctve obce  
 
Hlasovanie:  
Za :8 (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Gabriela 
Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Mg. Beáta Kolenová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
 
9.Pripomienky a návrhy 
Bohumil Uríček, občan, žiada o úpravu cesty z dôvodu zosúvania svahu 
a odstrániť káble po rekonštrukcií elektrického vedenia. 
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Ing. Radovan Drozd, občan, žiada obrezať stromy pri rodinnom dome p. Javorovej 
z dôvodu prehľadnosti na cestu a navrhol umiestniť retardér pre bezpečné 
spomalenie vozidiel na ulici na ktorej býva. 
SlavkoBelian, občan, sa spýtal na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
Martin Štefanec, občan, sa spýtal, či je možnosť doplniť svietidla verejného 
osvetlenia pri hlavnej ceste v Ladcoch. 
Vladimír Chovanec, poslanec sa informoval ohľadom čistenia potoka v časti okolo 
p. Koyša v dedine. 
Ing. Monika Števankova, poslankyňa, žiada vyčistiť aj časť potoka pri cintoríne 
v Ladcoch smerom ku mostku na hlavnej ceste, stromky vyrastajú z múra. 
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, navrhol zľavu na poplatok za vývoz 
komunálneho dopadu pre viac ako 5- člennú domácnosť. Žiada zaslať vyjadrenie 
ohľadom vodovodu a kanalizácie občanom bývajúcich na ulici Tajovskéhoa 
informoval sa o premiestnení elektrického stĺpa na Tajovského ulici v Tunežiciach. 
Ďalej informoval poslancov o obhliadke miestnych komunikácií po výstavbe 
vodovodu a kanalizácie. 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, sa spýtala na premiestnenie smetných nádob 
mimo parkoviska pri bytovke Záhradná 152. 
 
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 15.03.2018  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 18:30 hod.   
   
 
         

Ing. Jaroslav Koyš 
         starosta obce 
 
  
 
Overovatelia zápisnice:   
 
 
.....................................         .....................................  
Dominik Koštialik    Bohumil Turza   
 
 

 
 


