Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 16.december 2019

Zápisnica
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa
uskutočnilo dňa 16. decembra 2019 v obradnej miestnosti Obecného
úradu v Ladcoch.
Prítomní poslanci:

Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta
Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján
Abrahámovský

Ospravedlnení poslanci : Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová
Ďalej boli prítomní: Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce
Ľubica Šedíková, zapisovateľka
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce
Mgr. Lenka Kalusová, správa daní a poplatkov
Ľubomíra Porubčanová, matrikárka a referentka na úseku
sociálnych vecí
Mgr. Bronislava Majtánová , riaditeľka ZŠ Ladce
Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
Schválenie programu rokovania
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Ladce
Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2020
Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2020
Schválenie rozpočtu na rok 2020
Návrh na zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP na projekt
Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie triedeného zberu
komunálnych odpadov v obci Ladce
9. Zámer nájmu nebytových priestorov v KD Ladce
10. Schválenie VZN č.6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Schválenie VZN č.7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ladce
12. Schválenie VZN č.8/2019 o miestnej dani za ubytovanie
13. Schválenie Dodatku č.2 k VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
14. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.8/2015 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
15. Schválenie predaja pozemku KNC 565/4, k.ú. Ladce
16. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 1169/1, k.ú. Ladce a KNC 1173/1, k.ú.
Ladce
17. Vyradenie dlhodobého hmotného investičného majetku
18. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
19. Pripomienky a návrhy
20. Ukončenie zasadnutia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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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 7 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:
Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Iveta Laskovičová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Dominik Koštialik, Ing. Ján Abrahámovský
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková
Uznesenie č. 107/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:
Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Iveta Laskovičová
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing.Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

3. Schválenie návrhu programu rokovania
Starosta obce požiadal poslancov o doplňujúce návrhy k programu uvedenému v
pozvánke.
František Meliš, poslanec, navrhol doplniť bod č.21 – Odstúpenie z funkcie veliteľa
DHS Ladce
Starosta obce navrhol doplniť body rokovania:
• bod č. 8
Schválenie úpravy rozpočtu č.9 obce Ladce na rok 2019
• bod č. 20 Návrh na schválenie finančnej pomoci pre mesto Prešov v súvislosti
s tragickým výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove.
Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 108/2019
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. 8 Schválenie úpravy rozpočtu č.9 obce Ladce na rok 2019
• bodu č.20 Návrh na schválenie finančnej pomoci pre mesto Prešov v súvislosti
s tragickým výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove
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• bodu č.21 Odstúpenie z funkcie veliteľa DHS Ladce
Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva.
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing.Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Ladce
Ing. Mgr. Monika Prekopová, hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov
o činnosti za obdobie 10/2019 až 11/2019.
1) VYPRACOVANIE STANOVISKA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LADCE NA ROK
2020 S VÝHĽADOM NA ROKY 2021 - 2022
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022
bolo vypracované na základe návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2022.
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je
zostavený ako vyrovnaný.
Kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške -53.135 eur a finančné
operácie s prebytkom vo výške 53.135 eur.
Skladba návrhu rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
VYPRACOVANIE
INTERNÉHO
PREDPISU
ZÁSADY
PODÁVANIA,
PREVEROVANIA A EVIDOVANIA OZNÁMENÍ PODÁVANÝCH V ZMYSLE ZÁKONA
č. 54/2019 Z. z. O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ
ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
Od 30.januára 2019 platí nový zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa tohto
zákona je zamestnávateľ povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti
predpísané zákonom. Interný predpis bol vypracovaný v 3 rovnopisoch (kancelárie,
pracovníci údržby a škôlky).
3) Dodatok ku Zmluve o nájme so spoločnosťou BRESMAN s.r.o.
4) Kontrola VZN o miestnej dani za ubytovanie
5) Spolupráca pri návrhu uznesení Obecného zastupiteľstva
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 109/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o činnosti hlavnej
kontrolórky obce Ladce.
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing.Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
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5. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2020
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s návrhom plánu hlavnej
kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2020.
Kontrolná činnosť v I. polroku 2020 bude zameraná na výkon činností:
Kontrolná činnosť
a) kontrola knižnice – evidencia, členské poplatky, knižný poriadok
b) kontrola vybavovania sťažností, podnetov a petícií v zmysle zákona č.9/2010 Z.z.
o sťažnostiach a zákona č.85/1990 Z.z. o petičnom práve
c) kontrola nájmu telocvične ZŠ Ladce
d) kontrola pokladne
Príprava zákonom stanovených materiálov
a) správa o kontrolnej činnosti
b) stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019
c) správy o vykonaných a ukončených kontrolách
Ostatné kontroly
a) kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva
b) kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri
výkone činnosti
Ďalšia činnosť
a) účasť na rokovaniach OZ
b) spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN
c) pravidelné vzdelávanie vrátane účasti na odborných seminároch v oblasti
kontroly
Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 110/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce hlavnej kontrolórky obce
Ladce na I. polrok 2020
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing.Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2020
Ing. Mgr. Monika Prekopová, hlavná kontrolórka obce Ladce predložila poslancom
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 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 2021-2022 spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie
a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení.
Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom predstihu.
Odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2020 schváliť
a návrh rozpočtu obce Ladce na roky 2021-2022 zobrať na vedomie.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č.111/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
berie na vedomie stanovisko Hlavnej
kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2020
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Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

7. Schválenie rozpočtu na rok 2020
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom návrh rozpočtu obce
Ladce na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021-2022. 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.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č.112/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
schvaľuje:
1.
rozpočet obce na rok 2020 v členení
a)
bežný rozpočet
bežné príjmy
2 006 918 €
bežné výdavky
2 006 918 €
b)
-

kapitálový rozpočet
kapitálové príjmy
384 598 €
kapitálové výdaje
437 733 €

c)
-

finančné operácie
príjmové finančné operácie
výdavkové finančné operácie

158 703 €
105 568 €

a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie - príloha č.1
uznesenia obecného zastupiteľstva
berie na vedomie rozpočet na roky 2021 a 2022
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

8. Schválenie úpravy rozpočtu č.9 obce Ladce na rok 2019
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom na schválenie úpravu
rozpočtu č. 9 na rok 2019. Poslanci úpravu rozpočtu prerokovali a navrhli schváliť.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č.113/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.9 obce Ladce na
rok 2019 nasledovne :
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Bežný príjem
- dane z príjmov a kapitálového majetku o sumu 18 000 €
- dotácia obciam MŠ o sumu 1 100 €
Spolu o sumu 19 100 €
Bežný výdaj
- údržba verejného osvetlenia o sumu 18 000 €
- predprimárne vzdelávanie MŠ o sumu 1 100 €
Spolu o sumu 19 100 €
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

9. Návrh na zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP na projekt
Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie triedeného zberu
komunálnych odpadov v obci Ladce
Starosta obce informoval poslancov ohľadom predloženého materiálu k uvedenému
bodu rokovania.
Obec Ladce má podpísanú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/18 zo dňa 28.10. 2019 (ďalej len „Zmluva o
poskytnutí NFP“). V Súlade s článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY,
POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP
Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku je povinnosťou prijímateľa zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o
poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme,
spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v
Zmluve o poskytnutí NFP“ Obec Ladce zabezpečí prípadnú budúcu pohľadávku
Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky
a vystavenia vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného
prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len
„Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra
životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre
projekt s názvom: Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie
triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ladce, kód projektu ITMS2014+:
310011Q099
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č.114/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) schvaľuje v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/18 zo dňa 28.10.2019 (ďalej len „Zmluva o
poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE
MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné
zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy
o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej
blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v
zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90
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Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného
prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s
názvom: Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie
triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ladce, kód projektu
ITMS2014+: 310011Q099
b)

poveruje starostu Ing. Jaroslava Koyša podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k
blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej
pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

10. Zámer nájmu nebytových priestorov v KD Ladce
Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh zámeru priameho nájmu
nebytových priestorov v kultúrnom dome. Jedná sa o časť priestorov, vhodných na
využitie kancelárske, obchodné alebo skladové.
Komisia finančná a likvidačná navrhla schváliť cenu nájmu 3,50 €/1 m2
Doba nájmu bude stanovená dohodou zmluvných strán.
Okrem nájmu budú nájomcovi fakturované náklady za služby spojené s užívaním
nebytového priestoru: plyn – vykurovanie, elektrická energia, vodné, stočné,
(mesačné preddavkové platby, ročné zúčtovanie)
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č.115/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje v súlade s § 9a, ods. 9 zákona NR
SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer priameho
nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce Ladce
Predmet nájmu :
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.14 výmera 5,17 m2
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.15 výmera 20,51 m2
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.16 výmera 12,78 m2
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.13 výmera 29,44 m2
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.17 výmera 9,77 m2
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.18 výmera 2,34 m2
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.11 výmera 54,32 m2
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.12 výmera 14,45 m2
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.10 výmera 12,32 m2
- nachádzajúce sa v objekte na ulici Hviezdoslavova, súpisné číslo 121, 018 63 Ladce,
postavený na pozemku KNC 94 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1699
m2, katastrálne územie Ladce, vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor
na LV č.1
Vhodné využitie priestorov: kancelárske, obchodné, skladové
Minimálna cena nájmu : 3,50 €/1m2
Okrem nájmu budú nájomcovi fakturované náklady za služby spojené s užívaním
nebytového priestoru: plyn – vykurovanie , elektrická energia, vodné, stočné, (mesačné
preddavkové platby, ročné zúčtovanie)
Doba nájmu: dohodou
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Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza)
Proti : 0
Zdržal sa : Ing. Ján Abrahámovský

Návrh bol schválený

11. Schválenie VZN č.6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mgr. Lenka Kalusová, referentka na úseku správa daní a poplatkov informovala
poslancov o VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
VZN č.6/2019 bolo v zákonom stanovenej lehote zverejnená na úradných tabuliach
obce a webovej stránke obce, neboli podané žiadne pripomienky a návrhy.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 116/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje VZN č.6/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

12. Schválenie VZN č.7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce
Mgr. Lenka Kalusová, referentka na úseku správa daní a poplatkov informovala
poslancov o VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Ladce.
VZN č.7/2019 bolo v zákonom stanovenej lehote zverejnená na úradných tabuliach
obce a webovej stránke obce, neboli podané žiadne pripomienky a návrhy.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 117/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie schvaľuje VZN č.7/2019 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

13. Schválenie VZN č.8/2019 o miestnej dani za ubytovanie
Mgr. Lenka Kalusová, referentka na úseku správa daní a poplatkov informovala
poslancov o VZN o miestnej dani za ubytovanie.
VZN č.8/2019 bolo v zákonom stanovenej lehote zverejnená na úradných tabuliach
obce a webovej stránke obce, neboli podané žiadne pripomienky a návrhy.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 118/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie schvaľuje VZN č.8/2019 o miestnej dani
za ubytovanie.
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

14. Schválenie Dodatku č.2 k VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska
Ľubica Šedíková, referentka na úseku správa cintorínov, informovala poslancov
o Dodatku č.2 k VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.
Nové úpravy v Dodatku je navýšenie poplatkov za prenájom hrobových miest.
Dodatok bol v zákonom stanovenej lehote 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. 119/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje
o prevádzkovom poriadku pohrebiska.

Dodatok č.2 k VZN č.3/2011

Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

15. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.8/2015 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Ľubomíra Porubčanová, referentka na úseku sociálnych služieb informovala
poslancov o Návrhu Dodatku č.1 k VZN č.8/2015 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Obec Ladce poskytuje opatrovateľskú službu v domácom prostredí opatrovaných,
teda terénnu opatrovateľskú službu. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu bola
schválená VZN č. 8/2015, vo výške 0,60 eur za hodinu poskytnutej sociálnej
služby.
Návrh na zvýšenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu je z dôvodu, že náklady
na poskytnuté sociálnej služby vzrástli. Obec bola v rokoch 2016, 2017 a 4 mesiace
roka 2018 zapojená v projekte na podporu opatrovateľskej služby, kedy obec
dostávala dotáciu na časť mzdových nákladov a odvodov opatrovateliek a nebol teda
dôvod v minulých rokoch zvyšovať úhradu od opatrovaných občanov. Projekt na
podporu opatrovateľskej služby skončil v apríli 2018. V tomto roku obec nedostáva
už dotáciu a všetky náklady znáša v plnej výške. Výška nákladov na 1 hodinu
opatrovateľskej služby vzrástla z 3,87 eur minulého roka, na 6,- eur tohto roka. Táto
suma však ešte nie je konečná, nakoľko v súčasnosti nevieme určiť náklady obce na
opatrovateľskú službu za rok 2019. Príjmy od opatrovaných budú cca 1.810,- eur,
náklady po odpočítaní úhrad od klientov sú po november 2019 vo výške 22.491,eur.
Mzdové náklady a stravné na 1 opatrovateľku za kalendárny rok sú vo výške
7.781,52 eur (15.563,04 eur – dve opatrovateľky), ďalej je transfer vo výške cca
9

Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 16.december 2019

1.000,- eur ročne t. j. úhrada na základe dohody s Mestom Ilava (posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu).
V súčasnosti má obec dve opatrovateľky a príjem od opatrovaných je 1.810,- eur.
Dodatok bol v zákonom stanovenej lehote 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. 120/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č.8/2015
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby..
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

16. Schválenie predaja pozemku KNC 565/4, k.ú. Ladce
Zámer predaja uvedeného pozemku bol schválený uznesením č.99/2019 dňa
14.11.2019. V zákonom stanovenej lehote bol zverejnený na úradných tabuliach
obce a na internetovej stránke obce. Záujem o kúpu pozemku s navrhovanou cenou
spolu 2 540 € prejavil Patrik Fišer a manželka Ivana Fišerová, bytom Ľ.Štúra
896/896, Ladce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 121/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje predaj majetku obce v zmysle § 9a
ods.1 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších zmien a doplnkov
v tomto znení:
Predávajúci:
Obec Ladce
so sídlom: Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce
zastúpená : Ing. Jaroslav Koyš – starosta obce
IČO: 00317 438
Kupujúci:

Patrik Fišer a manželka Ivana Fišerová obaja bytom Ľudovíta Štúra
896/896, 018 63 Ladce

Predmet predaja:
• pozemok KNC 565/4, orná pôda o výmere 127 m2, vedeného Okresným
úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne územie Ladce
Kúpna cena za prevod Pozemku spolu 2 540 €, ktorá je vyššia ako cena určená
znaleckým posudkom číslo 15/2019, vypracovaným znalcom Ing. Tobiáš Patulka,
Tulská 1684/6, 010 08 Žilina zo dňa 16.08.2019
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradia kupujúci.
Nadobúdateľ nie je osobou vymedzenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
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17. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 1169/1, k.ú. Ladce a KNC 1173/1,
k.ú. Ladce
Zámer nájmu pozemku KNC 1169/1, k.ú. Ladce bol schválený uznesením
č.100/2019 dňa 14.11.2019 a zámer nájmu pozemku KNC 1173/1, k.ú. Ladce bol
schválený uznesením č.101/2019 dňa 14.11.2019. Zámery boli v zákonom
stanovenej lehote zverejnený na úradných tabuliach obce a na internetovej stránke
obce.
Z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv k 31.12.2019 na časť pozemku KNC 1169/1,
k.ú. Ladce o výmere 18 m2 (Dušan Mateička) a na časť pozemku KNC 1173/1, k.ú.
Ladce o výmere 104 m2 (Bohumil Turza) nájomcovia majú záujem o predĺženie
nájomných zmlúv na ďalšie obdobie.
Natália Gombárová, bytom Janka Kráľa 463, Ladce má záujem o nájom časti
pozemku KNC 1173/1, k.ú. Ladce o výmere 84 m2
Cena nájmu je stanovená v cenníku výšky nájomného za nehnuteľné veci a hnuteľné
veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu Ladce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 122/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje nájom pozemku 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 a to 18 m2 z pozemku KNC č. 1169/1 o celkovej
výmere 2077 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vedeného Okresným úradom
Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne územie Ladce v prospech Dušan
Mateička, Janka Kráľa 464, Ladce.
Účel nájmu: umiestnenie garáže.
Doba nájmu: od 01.01.2020 do 12.11.2020
Cena nájmu: 1€/rok/1m2 je stanovená v cenníku výšky nájomného za nehnuteľné
veci a hnuteľné veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu Ladce.
Odôvodnenie - prípad hodný osobitného zreteľa:
Pozemok sa nachádza pri bytovom dome č.súp. 464, Ladce a slúži vlastníkom bytov
bývajúcich v bytovom dome ako prídomové záhradky na pestovanie zeleniny, na
rekreáciu, oddych a umiestnenie garáže. Obec Ladce tieto pozemky nevyužíva,
neudržuje a ani nemá v pláne využiť ich na výstavbu.
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 123/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje nájom pozemku 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 a to:
- 104 m2 z pozemku KNC č. 1173/1 o celkovej výmere 593 m2, druh: záhrada,
vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne
územie Ladce v prospech Buhumil Turza, Janka Kráľa 464, Ladce
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-

84 m2 z pozemku KNC č. 1173/1 o celkovej výmere 593 m2, druh: záhrada,
vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne
územie Ladce v prospech Natália Gombárová, Janka Kráľa 463, Ladce

Účel nájmu: užívanie záhradky
Doba nájmu: od 01.01.2020 do 31.05.2020
Cena nájmu: 0,10 €/rok/1m2 je stanovená v cenníku výšky nájomného za nehnuteľné
veci a hnuteľné veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu Ladce.
Odôvodnenie -prípad hodný osobitného zreteľa:
Pozemok sa nachádza pri bytovom dome č.súp. 464, Ladce a slúži vlastníkom bytov
bývajúcich v bytovom dome ako prídomové záhradky na pestovanie zeleniny, na
rekreáciu a oddych. Obec Ladce tieto pozemky nevyužíva, neudržuje a ani nemá
v pláne využiť ich na výstavbu.
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

18. Vyradenie dlhodobého hmotného investičného majetku
Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie vyradenia dlhodobého
hmotného investičného majetku obce a to detské ihrisko Záhradná ulica a Dom s.č.
650- prečerpávačka.
Detské ihrisko podľa revíznej správy má veľa nedostatkov, všetky prvky detského
ihriska sa zdemolovali, verejným obstarávaním sa vybral dodávateľ na úpravu plochy
pre nové detské ihrisko a zároveň aj dodávateľ nových herných prvkov v zmysle
platných noriem.
Prečerpávacia stanica po vybudovaní novej verejnej kanalizácie už neplní svoj účel
a nakoľko je stavba značne schátralá a na iný účel nevyužiteľná, navrhuje sa
odstrániť ako fyzicky, tak i z účtovníctva a z evidencie majetku.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 124/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného
investičného majetku detské ihrisko Záhradná ulica a dom č.650 (prečerpávačka)
z majetku obce.
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

19. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
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 2020 tvorí prílohu
zápisnice.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 125/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
zastupiteľstva obce Ladce na rok 2020.

schvaľuje

plán

zasadnutí

Obecného

Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

20. Návrh na schválenie finančnej pomoci pre mesto Prešov v súvislosti
s tragickým výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove.
Združenie miest a obcí Slovenka dáva do pozornosti verejnú zbierku prostredníctvom
ktorej je možné prispieť na zmiernenie zložitej životnej situácie dotknutých rodín a
ľudí, ktorý boli postihnutý výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove.
Mesto Prešov zriadilo verejný účet, na ktorý môžu ľudia a obce prispieť finančnou
čiastkou pre občanov postihnutých výbuchom.
V diskusií poslanci navrhli schváliť finančnú pomoc v sume 500 € a poslať na verejný
účet mesta Prešov.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 126/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) berie na vedomie informáciu ZMOSU ohľadom finančnej pomoci ľudom a rodinám
mesta Prešov, ktorí boli postihnutý výbuchom plynu na Mukačevskej ulici
b) schvaľuje finančné prostriedky v sume 500 € poslať na verejný účet zriadený
mestom Prešov na pomoc ľudom a rodinám postihnutých výbuchom plynu na
Mukačevskej ulici , číslo verejného účtu : SK 90 7500 0000 0040 0859 1229,
variabilný symbol : 6122019
Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

21. Odstúpenie z funkcie veliteľa DHS Ladce
Z dôvodu odstúpenia z funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Ladce,
poslanec František Meliš navrhol menovať za nového veliteľa Adama Kováčika.
Adam Kováčik spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti podľa § 40 zákona
č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 24
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.611/2006 Z.z. o hasičských
jednotkách na výkon funkcie veliteľa hasičského zboru.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 127/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) berie na vedomie odstúpenie Františka Meliša ml. z funkcie veliteľa Dobrovoľného
hasičského zboru obce Ladce
b) schvaľuje menovanie Adama Kováčika, bytom Cementárska 179/179, Ladce za
veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Ladce
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Hlasovanie:
Za :7 (Dominik Koštialik, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

22.Pripomienky a návrhy
Poslanci poďakovali starostovi obce za spoluprácu a zaželali šťastné a veselé vianočné
sviatky.
Dominik Koštialik, poslanec, informoval o silvestrovskom ohňostroji.
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ, pozvala starostu obce a poslancov na
vianočnú burzu 19.12.2019 v areáli ZŠ Ladce. Je možnosť si zakúpiť rôzne výrobky,
vianočné dekorácie. Výťažok z predaja výrobkov bude venovaný každej triede. Ďalej
informovala, že deti ZŠ nachystali vianočné balíčky pre dôchodcov obce Ladce, ktoré
im rozdajú po domoch. Taktiež poďakovala za dobrú spoluprácu starostovi obce
a poslancom.
Starosta obce na záver poďakoval poslancom za spoluprácu pri riadení obce a zaželal
šťastné a pokojné vianočné sviatky.
V Ladcoch 16.12.2019
Zapísala: Ľubica Šedíková
Čas ukončenia zasadnutia o 19:10 hod.

Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
....................................
Dominik Koštialik

....................................
Ing. Ján Abrahámovský
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