Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 23. augusta 2017

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré
sa uskutočnilo dňa 23.augusta 2017 v obradnej miestnosti Obecného
úradu v Ladcoch.
Prítomní poslanci:

František Meliš,Bohumil Turza,Vladimír Chovanec,Ing. Peter
Bračík, Ján Abrahámovský, Ing. Monika Števanková, Gabriela
Melicherová,Mgr. Beáta Kolenová

Ospravedlnení poslanci: Dominik Koštialik
Ďalej boli prítomní: Ľubica Šedíková, zapisovateľka
Mgr. Dáša Šeligová, referentka OcÚ Ladce
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 výmeny dvojizbového nájomného bytu za trojizbový nájomný byt
a schválenie pridelenia dvojizbového nájomného bytu v nájomnom bytovom
dome Ľudovíta Štúra 598, Ladce
5. 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, Ing. Jána Abrahámovského, Františka Meliša
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Monika Števanková, Bohumil Turza
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková
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Uznesenie č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladcevolí návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján Abrahímovský, František Meliš
Hlasovanie:
Za :8 (František Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Abrahámovský, Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Gabriela Melicherová, Ing. Ján

3. Schválenie návrhu programu rokovania
Starosta obcepožiadal poslancov o doplňujúce návrhy k programu uvedenému v
pozvánke. Všetci prítomní poslanci súhlasili s navrhovaným programom.
Starosta obce navrhol doplniť bod č.5–Schválenie Zmluvy o Dielo na zhotovenie
stavby „Modernizácia a energetická optimalizácia Kultúrneho domu Ladce“
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného
zastupiteľstva s doplnením bodu č.5 – Schválenie Zmluvy o Dielo na zhotovenie
stavby „Modernizácia a energetická optimalizácia Kultúrneho domu Ladce“.Poradie
ostatných bodov programu sa posúva.
Hlasovanie:
Za :8 (František Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Abrahámovský, Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Gabriela Melicherová, Ing. Ján

Návrh bol schválený

4.Schválenie výmeny dvojizbového nájomného bytu za trojizbový nájomný byt
a schválenie pridelenia dvojizbového nájomného bytu v nájomnom bytovom
dome Ľudovíta Štúra 598, Ladce
Ing. Monika Števanková, poslankyňa informovala poslancov ohľadom predloženého
materiálu k tomuto bodu.
Dňa 16.08.2017 predložil p. Viliam Popelka,nájomca trojizbového bytu č.5
v nájomnom bytovom dome 16BJ na ulici Ľudovíta Štúra 598,Ladce žiadosť
o výpoveď nájomnej zmluvy. Nakoľko obec eviduje žiadosť p. Drahoslava
Sikorského, súčasného nájomcu dvojizbového bytu č.14 o výmenu tohto bytu za
trojizbový, je možné tejto žiadosti vyhovieť. Nájomcovia sa spoločne medzi sebou
a zároveň s obcou dohodli na možnej výmene a uvoľnení predmetných bytov
k 01.09.2017, s čím sociálno-bytová a zdravotná komisia a obec súhlasí.
Na základe tejto skutočnosti sa uvoľnil dvojizbový byt č.14. Sociálno-bytovej
a zdravotnej komisií bol predložený aktuálny poradovník žiadateľov o nájomný byt
na posúdenie záujemcov a návrh nového nájomcu. Sociálno-bytová a zdravotná
komisia posúdila a prehodnotila predložené žiadosti a navrhla prideliť byt č.14 p.
Ervínovi Kalusovi.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) prerokovalo predložené žiadosti týkajúce sa nájomných bytov vo vlastníctve obce
Ladce v nájomnom bytovom dome 16BJ na ulici Ľudovíta Štúra 598 a predloženú
zápisnicu sociálno-bytovej a zdravotnej komisie
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b) schvaľuje výmenu dvojizbového nájomného bytu č.14 za trojizbový nájomný byt
č.5 vo vlastníctve obce Ladce v nájomnom bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra
598, Ladce p. Drahoslavovi Sikorskému od 01.09.2017
c) schvaľuje pridelenie dvojizbového nájomného bytu č.14 vo vlastníctve obce Ladce
v nájomnom bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra 598, Ladce p. Ervínovi
Kalusovi od 01.09.2017
Hlasovanie:
Za :8 (František Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Abrahámovský, Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Gabriela Melicherová, Ing. Ján

Návrh bol schválený

5.Schválenie Zmluvy o dielo za zhotovenie stavby „ Modernizácia
a energetická optimalizácia Kultúrneho domu Ladce“
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení so Zmluvou o dielo na zhotovenie
stavby „Modernizácia a energetická optimalizácia Kultúrneho domu Ladce“. Na
základe verejného obstarávania uspela spoločnosť L.I.R.R., s.r.o. so sídlom
Necpalská 243/30, Prievidza, ktorá bude vykonávať stavebné práce a dodávku
materiálov na danú stavbu. Cena za zhotovenie diela predstavuje sumu
1 116 540,70 EUR.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o Dielo na
zhotovenie stavby „ Modernizácia a energetická optimalizácia Kultúrneho domu
Ladce“ medzi zhotoviteľom stavby spoločnosťou L.I.R.R, s.r.o., Necpalská 243/30,
971 01 Prievidza, IČO 36296414, konateľ Igor Pastierik a Obcou Ladce,
Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce, IČO 00317438
Hlasovanie:
Za :8 (František Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík,
Abrahámovský, Ing. Monika Števanková, Mgr. Beáta Kolenová)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Gabriela Melicherová, Ing. Ján

Návrh bol schválený

6. 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 23. augusta 2017
Zapísala: Ľubica Šedíková
Čas ukončenia zasadnutia o 16:30 hod.

Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
.....................................

.....................................
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Ing. Monika ŠtevankováBohumil Turza
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