Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 17. januára 2019

Zápisnica
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa
uskutočnilo dňa 17. januára 2019 v obradnej miestnosti Obecného úradu
v Ladcoch.
Prítomní poslanci: Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, Vladimír Chovanec, Ing.
Peter Bračík, Peter Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová
Ospravedlnení poslanci:

Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský, František
Meliš

Ďalej boli prítomní: Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce
Ľubica Šedíková, zapisovateľka
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce
Dušan Kandráč, 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. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce – BRESMAN, spol. s. r. o.,
Dubnica nad Váhom
6. Zámer nájmu časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce – umiestnenie unimo-bunky
7. Schválenie odpredaja časti pozemku KNC 21/1 a KNC 37/1, k.ú. Ladce
8. Prenájom nebytových priestorov v KD Ladce
9. Zrušenie VZN č.3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Ladce a Dodatku č.1
10. Schválenie Cenníka úhrad za nájom obecných nebytových priestorov, pozemkov
a služieb
11. Pripomienky a návrhy
12. 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:
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Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta Kolenová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Dominik Koštialik, Ing. Peter Bračík
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková
Uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:
Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta Kolenová
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

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 nové body rokovania a to :
bod č. 5 - Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za IV. štvrťrok 2018
bod č.11 - Zrušenie uznesenia č.54/2015 zo dňa 16.04.2015
bod č.13 - Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyparcela KNC 917/5, k.ú. Ladce
bod č.14- Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov
a členov komisií v obci Ladce
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 2/2019
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.5- Informácia
o čerpaní rozpočtu obce Ladce za IV. štvrťrok 2018, bodu č.11- Zrušenie uznesenia
č.54/2015 zo dňa 16.04.2015, bodu č.13- Schválenie Zmluvy o zriadení vecného
bremena v prospech tretej osoby- parcela KNC 917/5, k.ú. Ladce a bodu č.14Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a členov
komisií v obci Ladce.
Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení prijatých uznesení obecného
zastupiteľstva od 25.10.2018 do 13.12.2018. Informácia ohľadom verejného
obstarávania rekonštrukcie verejného osvetlenia a vyjadrenie starostu obce
k pripomienkam a návrhom bola poslancom odoslaná emailom.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
Obecného zastupiteľstva obce Ladce.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

5. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za IV. štvrťrok 2018
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom prehľad čerpania
rozpočtu obce Ladce za IV. štvrťrok 2018. Prehľad rozpočtu za IV. štvrťrok 2018 bol
poslancom zaslaný emailom. Neboli podané žiadne pripomienky.
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu
obce Ladce za IV. štvrťrok 2018.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

6. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch dňa 13.12.2018 prijalo uznesenie č.19/12.13,
ktorým schválilo zámer nájmu časti pozemku KNC č.19, k.ú. Ladce o výmere 5 m2
z celkovej výmery 810 m2 , na ktorom je umiestnený novinový stánok s predajom
tlače. Novinový stánok dlhodobo prevádzkuje spoločnosť BRESMAN s.r.o., Pod Hájom
1369/181, Dubnica nad Váhom.
Schválený zámer bol podľa zákona o majetku obcí zverejnený na internetovej stránke
obce a úradnej tabuli v lehote 15 dní, počas ktorej neboli obci doručené žiadne
pripomienky.
Finančná komisia navrhla schváliť výšku ročného nájmu za cenu 24 EUR/m 2/rok
a dobu prenájmu stanoviť od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje nájomnú zmluvu medzi obcou Ladce
a spoločnosťou BRESMAN, spol. s.r.o., IČO 31 616 992, so sídlom Pod Hájom
1369/181, 018 41 Dubnica nad Váhom, zastúpenej konateľom spoločnosti Vojtechom
Breskom.
Nájomná zmluva bude obsahovať
- Predmet nájmu: časť pozemku parcelné číslo KNC 19 o výmere 5 m2 z celkovej
výmery 810 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č.
1, vedeného katastrálnym úradom Ilava
- Doba nájmu: doba určitá v trvaní 1 rok, t.j. od 01.01.2019 do 31.12.2019
- Výška nájomného: za cenu 24 EUR/m2/rok
- Účel nájmu: umiestnenie novinového stánku, maloobchodný predaj
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Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

7. Zámer nájmu časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce – umiestnenie unimo-bunky
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti p. Vladimíra Daňu, Hviezdoslavova 72,
Ladce o prenájom pozemku pod unimo-bunku, plocha 16 m2 na parcele KNC 19, k.ú.
Ladce. Poslanci navrhli schváliť zámer nájmu uvedenej časti 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 z dôvodu, že unimo-bunka je
dlhodobo umiestnená na časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce a jej vlastník mal až do
prevodu uzatvorenú nájomnú zmluvu s predchádzajúcim vlastníkom. Obec Ladce
preto rešpektuje tento dlhodobý prenájom a taktiež ako nový vlastník uzatvorí so
žiadateľom nájomnú zmluvu.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje zámer nájmu 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 16 m2 z pozemku KNC č. 19
o výmere 810 m2, zastavaná plocha v k.ú. Ladce, vlastníka Obec Ladce, zapísanej na
LV č.1
Účel nájmu je umiestnenie unimo-bunky žiadateľa Vladimír Daňo, Hviezdoslavova 72,
018 63 Ladce.
Spôsob schvaľovania nájmu – dôvod hodný osobitného zreteľa:
Unimo-bunka je dlhodobo umiestnená na pozemku KN-C 19 a vlastník tejto unimobunky mal až do prevodu uzatvorenú nájomnú zmluvu s predchádzajúcim vlastníkom.
Obec Ladce preto rešpektuje tento dlhodobý prenájom a taktiež ako nový vlastník
uzatvorí so žiadateľom nájomnú zmluvu.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

8. Schválenie odpredaja časti pozemku KNC 21/1 a KNC 37/1, k.ú. Ladce
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti spoločnosti STAVPRA, s.r.o., Sverepec
258, 017 01 Sverepec, konateľom spoločnosti Illo Miroslav o odkúpenie časti
obecného pozemku cca 38 m2, ktorý sa nachádza na parcele KNC 37/1 a 21/1, k.ú.
Ladce z dôvodu, že pri zameraní pozemku KNC 35/1, k.ú. Ladce geodetom bolo
zistené, že časť jeho pozemku je za jestvujúcim plotom a na jednej strane sa pozemok
zužuje do stratena.
Poslanci navrhli žiadosť o odkúpenie pozemku odložiť z dôvodu bližšieho vysvetlenia
žiadateľa.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie žiadosť spoločnosti STAVPRA,
s.r.o., Sverepec 258, o odkúpenie časti pozemku KNC 21/1 a KNC 37/1, k.ú. Ladce,
vlastníka obec Ladce
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

9. Prenájom nebytových priestorov v KD Ladce
Starosta obce informoval poslancov o žiadostiach prenájmu nebytových priestorov
v KD Ladce.
Lesné pozemkové spoločenstvo Ladce a Urbárske pozemkové spoločenstvo
Ladce, ul. Hviezdoslavova 121, 018 63 Ladce žiada o bezplatné pridelenie priestoru
v KD Ladce (veľká sála) na deň 07.04.2019 od 12:00 hod. na vykonanie Valného
zhromaždenia oboch spoločenstiev.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 8/2019
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
07.04.2019 na vykonanie Valného zhromaždenia oboch spoločenstiev.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

Dušan Kandráč, Hviezdoslavova 154/154, Ladce-Tunežice žiada o prenájom
priestorov KD Ladce na deň 23.02.2019 za účelom zorganizovania galavečera v boxe
a disco party.
Mgr. Beáta kolenová, poslankyňa, žiada, aby bol zabezpečený poriadok v obci,
zvýšenie policajných hliadok.
Starosta obce upozornil žiadateľa, aby zabezpečil poriadok aj okolo kultúrneho domu.
So žiadateľom bude uzavretá nájomná zmluva o prenájme KD, v ktorej budú
zapracované všetky podmienky nájmu.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Dušanovi Kandráčovi, Hviezdoslavova 154, Ladce-Tunežice prenájom priestorov Kultúrneho domu za účelom
organizovania galavečera v boxe a disco party dňa 23.02.2019.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
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Rastislav Kališ, Podhorie 2165, 018 61 Beluša, žiada o prenájom nebytových
priestorov o minimálnej rozlohe 50-100 m2 na účely podnikania výroby krabíc
z vlnitej lepenky.
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, navrhla schválenie žiadosti odložiť. Návrh na
schválenie žiadosti predložiť obecnému zastupiteľstvu až po ukončení rekonštrukcie
KD Ladce a stanovenia ceny za prenájom.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie žiadosť Rastislava Kališa,
Podhorie 2165, 018 61 Beluša o prenájom nebytových priestorov o minimálnej rozlohe
50-100 m2 na účely podnikania výroby krabíc z vlnitej lepenky.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

10. Zrušenie VZN č.3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Ladce a Dodatku č.1
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce informovala
poslancov ohľadom predloženého materiálu k tomuto bodu. Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce v zmysle § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
vo forme nariadenia,
preto VZN sa musí zrušiť. Zrušiť všeobecne záväzné
nariadenie je možné iba na základe rovnakého procesného postupu, akým bolo
prijaté.
Jeho zmeny je možné robiť rovnakým kvórom poslancov ako jeho prijatie. Za zmenu
je možné považovať aj zrušenie VZN, preto pri zrušení VZN je potrebné 3/5 väčšinou
prítomných poslancov prijať uznesenie o jeho zrušení a zverejniť všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré bude obsahovať názov a označenie všeobecne záväzného
nariadenia, ktoré sa ním ruší.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) berie na vedomie informáciu HK obce Ladce k VZN č.3/2014 Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce a Dodatku č.1
b) ukladá zodpovednej pracovníčke zákonným spôsobom zrušiť VZN č.3/2014
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce a Dodatku č.1
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

11. Zrušenie uznesenia č.54/2015 zo dňa 16.04.2015
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce informovala
poslancov ohľadom predloženého materiálu k tomuto bodu. Obecné zastupiteľstvo
obce Ladce uznesením č.54/2015 zo dňa 16.04.2015 schválilo Cenník služieb obce
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Ladce. Vzhľadom na to , že finančná komisia vypracovala nový Cenník, ktorý sa bude
schvaľovať, je potrebné uvedené uznesenie zrušiť.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce zrušuje uznesenie č.54/2015 zo dňa 16.04.2015
v plnom rozsahu.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

12.Schválenie Cenníka úhrad za nájom obecných nebytových priestorov,
pozemkov a služieb
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, predložila poslancom na schválenie návrh
Cenníka výšky nájomného za nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve obce
a úhrady za služby obecného úradu Ladce. Cenník upravuje pravidlá, podmienky
a výšku úhrady za:
− poskytovanie nehnuteľných vecí vo vlastníctve obce Ladce do nájmu obyvateľov
obce Ladce, právnických osôb, príp. občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci
Ladce;
− poskytovanie hnuteľných vecí vo vlastníctve obce Ladce do nájmu obyvateľov
obce Ladce, právnických osôb, príp. občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci
Ladce;
− výšku úhrad za služby poskytované obecným úradom Ladce.
Cenník bude prístupný k nahliadnutiu na obecnom úrade v Ladcoch a na
internetovej stránke obce, bol prerokovaný na finančnej komisií.
Dominik Koštialik , poslanec, navrhol , aby súčasťou nájomnej zmluvy za nebytové
priestory DK Ladce bol preberací protokol inventáru.
Poslanci navrhli preložený cenník schváliť.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) prerokovalo Cenník výšky nájomného za nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo
vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu v obci Ladce
b) schvaľuje Cenník výšky nájomného za nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo
vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu v obci Ladce
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

13.Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyparcela KNC 917/5, k.ú. Ladce
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2018 prijalo uznesenie
č.21/12.13, v ktorom odložilo schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby k stavbe ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové mesto nad
Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160km/hod,
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kanalizácia cestného podjazdu z dôvodu bližšieho objasnenia. Na základe vyššie
uvedeného starosta obce predložil poslancom geometrický plán so zameraním
situácie kanalizácie cestného podjazdu.
Poslanci navrhli zmluvu schváliť.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby uzavretú medzi zmluvnými stranami:
Povinný z vecného bremena: Obec Ladce, Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce, IČO
00 317 438
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Oprávnený z vecného bremena: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,
príspevková organizácia, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na pozemku
KNC 917/5, k.ú. Ladce zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – kanalizácie cestného
podjazdu.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

14.Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov
a členov komisií v obci Ladce
Starosta obce predložil poslancom na schválenie nový návrh a to Zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Ladce, ktoré upravujú
odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva obce Ladce a členov stálych
a dočasných komisií obecného zastupiteľstva obce Ladce.
Poslanci navrhli predložený návrh schváliť.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií v obci Ladce.
Hlasovanie:
Za :6 (Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Iveta Laskovičová, Mgr. Beáta

Návrh bol schválený

15.Pripomienky a návrhy
Ing. Peter Bračík, poslanec, sa informoval ohľadom napojenia vodovodnej a
kanalizačnej prípojky do objektu Domu smútku v Ladcoch.
Vladimír Chovanec, poslanec, sa spýtal na opravu príjazdovej cesty k rodinným
domom za potravinami.
Starosta obce odpovedal, že sa pracuje na projektovej dokumentácií a spolupráci
s majiteľmi cesty.
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, upozornila na pokazený kontajner na
komunálny odpad pri bytovke 158, navrhla stanoviť termín obhliadky priestorov
kultúrneho domu poslancami.
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Iveta Laskovičová, poslankyňa, upozornila na nefunkčné osvetlenie v podchode
v Tunežiciach.
V Ladcoch 17.01.2019
Zapísala: Ľubica Šedíková
Čas ukončenia zasadnutia o 20:05 hod.

Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce

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

.....................................
Ing. Peter Bračík
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