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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 21. novembra 2018 v obradnej miestnosti Obecného 

úradu v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza, Ing. Monika 
Števanková, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský, Ing. 
Peter Bračík 

 
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela Melicherová 
 

Ďalej boli prítomní:  Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
  
 
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. Schválenie Zmluvy o prevádzke triedeného zberu v obci Ladce 

5. Schválenie Zmluvy o postúpení investičných práv a záväzkov – Rozšírenie 

vodovodu a kanalizácie 

6. Pripomienky a návrhy 

7. 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 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: 
Ing. Monika Števanková, František Meliš, Ing. Peter Bračík  

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Dominik Koštialik, Ing. Ján Abrahámovský  
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 84/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Monika Števanková, František Meliš, Ing. Peter Bračík  
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Hlasovanie:  
Za :7  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

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, aby bol program vedený podľa pozvánky.   
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 85/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva uvedený na pozvánke.  
 
Hlasovanie:  
Za :7  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
4. Schválenie Zmluvy o prevádzke triedeného zberu 
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Zmluvu o prevádzke triedeného 
zberu v obci Ladce medzi zmluvnými stranami Organizácia zodpovednosti výrobcov 
ENVI – PAK, a.s. Bratislava a zberná spoločnosť Obec Ladce.   Na základe tejto zmluvy  
ENVI – PAK, a.s. obci Ladce preplatí náklady spojené so zberom plastov. 
  
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 86/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o prevádzke triedeného zberu 
č.ZP-ZB0904201510/A/1 uzatvorenú medzi zmluvnými stranami Organizácia 
zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO 
35858010 a zberová spoločnosť obec Ladce, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce, 
IČO 00317438.  
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie prevádzky a financovania triedeného zberu 
na území obce Ladce na základe jej zahrnutia do systému združeného nakladania 
s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov, ktorý prevádzkuje ENVI-PAK, a.s., 
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava . 
 
 
Hlasovanie:  
Za :7  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
5. Schválenie Zmluvy o postúpení investičných práv a záväzkov- rozšírenie 
vodovodu a kanalizácie 
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Zmluvu o postúpení investičných 
práv a záväzkov medzi zmluvnými stranami postupujúci Obec Ladce a preberajúci 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica. Predmetom tejto Zmluvy je 
dohoda zmluvných strán o postúpení investičných práv a záväzkov pre realizáciu 
časti vodnej stavby – Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
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v okrese Ilava Ladce Rozšírenie vodovodu a kanalizácie. Preberajúci na základe 
postúpenia investičných práv vybuduje časť vodnej stavby a to kanalizáciu IBV Za 
kaštieľom Ladce.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 87/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o postúpení investičných práv 
a záväzkov uzavretú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších 
zmien a doplnkov medzi zmluvnými stranami postupujúci obec Ladce, Hviezdoslavova 
599/599, 018 63 Ladce, IČO 00317438 a preberajúci Považská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO 36672076. 
Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o postúpení investičných práv 
a záväzkov pre realizáciu časti vodnej stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 
a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava Ladce Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“   
 
Hlasovanie:  
Za :7  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Bohumil Turza,  Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
6.Pripomienky a návrhy 
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, medzi prioritu pre časť Tunežice považuje 
vybudovanie kanalizácie na ulici Tajovského a premiestnenie elektrického stĺpa na 
ul. Tajovského. Žiada umiestniť pri vstupe do Tunežíc tabuľu s názvom obce. 
František Meliš, poslanec, sa spýtal, či sa budú stavať nové rodinné domy v časti 
Za kaštieľom. 
Starosta obce odpovedal, že výstavba nových rodinných domov je možná 
v Tunežiciach časť Mocovce. 
Ing. Peter Bračík, poslanec, žiada obrezať lipy na cintoríne v Ladcoch a urobiť nový 
plot na cintoríne v Ladcoch od hlavnej cesty. .  
Dominik Koštialik, poslanec, navrhol postupne dokupovať novú výbavu do KD 
Ladce a to stoličky, stoly, obrusy a iné.  
 
V Ladcoch  21.11.2018  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 18:10 hod.   
   

 
                

Ing. Jaroslav Koyš 
                                starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
 
....................................                  .....................................  
    Dominik Koštialik                       Ing. Ján Abrahámovský              
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