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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 25. októbra 2018 v obradnej miestnosti Obecného úradu 

v Ladcoch. 

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

 
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela Melicherová 

 
Ďalej boli prítomní:  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. Správa HK obce Ladce o kontrolnej činnosti 

6. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za III. štvrťrok 2018 

7. Schválenie úpravy rozpočtu č.7 obce Ladce na rok 2018 

8. Schválenie VZN č.3/2018 pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrana 
verejnej zelene v obci Ladce 

9. Schválenie VZN č.4/2018 o organizácií miestneho referenda v obci Ladce 

10. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku 

11. Informácia o rekonštrukcií odstavnej plochy pred bytovým domom Záhradná 
ulica č.158 a 540, Ladce 

12. Pripomienky a návrhy 

13. 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, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec  



Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa  25. októbra 2018 
 

 
 

2 
 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
František Meliš, Ing. Peter Bračík  
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 72/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

 Ing. Monika Števanková, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec  

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 doplniť body: 
Bod č. 12 - Schválenie Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory 
Bod č. 13 - Schválenie prenájmu KD Ladce  
  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 73/2018  
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.12 – Schválenie 
Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory a bodu č.13- Schválenie prenájmu KD 
Ladce 

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 

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. Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce informoval poslancov o plnení prijatých uznesení obecného 
zastupiteľstva od 17.05.2017 do 11.10.2018. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 74/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
Obecného zastupiteľstva obce Ladce. 
  
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 
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5. Správa HK obce Ladce o kontrolnej činnosti 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov 
o kontrolnej činnosti. Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti spracovala  
nariadenia, ktoré musí obec povinne vypracovať. Ďalej informovala poslancov 
o povinnostiach obce pri vypracovaní všeobecne záväzných nariadení obce a o ich 
zrušení.   
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 75/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie správu Hlavnej kontrolórky 
obce Ladce o vykonanej kontrole. 
 
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. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za III. štvrťrok 2018 
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom prehľad o čerpaní 
rozpočtu za III. štvrťrok 2018. Poslanci prerokovali čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 
2018 jednotlivo po položkách. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 76/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za III. štvrťrok 2018 
 
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 

 
7. Schválenie úpravy rozpočtu č.7 obce Ladce na rok 2018 
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom úpravu rozpočtu č. 7 na 
rok 2018. Poslanci úpravu rozpočtu prerokovali a navrhli schváliť. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 77/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.7 obce Ladce na 
rok 2018 nasledovne : 
navýšenie bežného príjmu 

- dotácia obciam  MŠ  o sumu 500 EUR 
- dotácia obciam- kompostéry o sumu 110 000 EUR 

Spolu o sumu 110 500 EUR 

bežný výdaj 
- nakladanie s odpadmi (kompostéry) o sumu 110 000 EUR 
- predprimárne vzdelávanie MŠ (učebné pomôcky) o sumu 500 EUR  

Spolu o sumu 110 500 EUR 
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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 

 
Návrh bol schválený 

 
8. Schválenie VZN č.3/2018 pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrana 
verejnej zelene v obci Ladce 
Návrh VZN vypracovala HK obce Ladce, bol  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. 78/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   

a) prerokovalo VZN č.3/2018  pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrana 
verejnej zelene v obci Ladce 

b) schvaľuje VZN č.3/2018  pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrana verejnej 
zelene v obci Ladce 

 
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 

 
9. Schválenie VZN č.4/2018 o organizácií miestneho referenda v obci Ladce 
Návrh VZN vypracovala HK obce Ladce, bol  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. 79/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a) prerokovalo VZN č.4/2018  o organizácií miestneho referenda v obci Ladce 
b) schvaľuje VZN č.4/2018  o organizácií miestneho referenda v obci Ladce 

 
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 

 
10. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku 
Starosta obce predložil poslancom na schválenie  vyradenie dlhodobého hmotného 
investičného majetku a to autobusovú zastávku pri Martinákovi v Tunežiciach. 
Autobusová zastávka bola demontovaná a prechodne uložená pri budove domu 
kultúry. Počas búrky a veternej smršte dňa 08.08.2018 vo večerných hodinách 
spadla priamo na autobusovú zastávku časť zlomeného stromu, čím bola značne 
poškodená. Bolo rozbité sklo i pokrivená samotná konštrukcia. Vzhľadom na rozsah 
poškodenia a cenu autobusovej zastávky by bola jej oprava nerentabilná. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 80/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného 
investičného majetku – stavby, inventárne číslo 21075 – autobusová zastávka pri 
Martinákovi v obstarávacej cene 556,91 €  a po odpisoch v zostatkovej cene 0,00 € 
 
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 

 
11. Informácia o rekonštrukcií odstavnej plochy pred bytovým domom 
Záhradná ulica č.158, a 540, Ladce 
Starosta obce informoval poslancov o rekonštrukcií odstavnej plochy pred bytovým 
domom Záhradná č.158 a 540, Ladce. Po vybudovaní kanalizácie bol uvedený úsek 
poškodený. Na základe elektronického verejného obstarávania z 5 ponúk bola 
vybraná firma Tomáš Kútny, Ladce. Finančné prostriedky vo výške 41 550,11 € budú 
čerpané z úveru. Odstavná plocha bude z cestného betónu.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 81/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o rekonštrukcií 
odstavnej plochy pred bytovým domom Záhradná ulica č.158 a 540, Ladce. 
 
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 

 
12. Schválenie Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory 
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Zmluvu o poskytnutí finančnej 
podpory uzavretú medzi poskytovateľom Nadácia AGAPA, Záhradná 144, 018 63 
Ladce a prijímateľom Obec Ladce. 
Nadácia sa uzavretím tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť obci Ladce finančnú podporu 
vo výške 1000 €/ročne a to v rokoch 2018 až 2028 na podporu pre vytvorenie 
podmienok organizácie a priebehu duchovných a kultúrno – duchovných podujatí 
organizovaných na hore Butkov nad obcou Ladce. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 82/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o poskytnutie finančnej 
podpory na obdobie rokov od 2018 až 2028 pre vytvorenie podmienok organizácie 
a priebehu duchovných a kultúrno-duchovných podujatí organizovaných na hore 
Butkov nad obcou Ladce medzi zmluvnými stranami obec Ladce a Nadáciou AGAPA, 
Záhradná 144, 018 63 Ladce . 
 
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 
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Návrh bol schválený 

 
13. Schválenie prenájmu KD Ladce 
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou o prenájom KD Ladce na deň 
22.12.2018 na usporiadanie zábavy p. Dušana Kandráča, bytom Hviezdoslavova 
154/154, Ladce-Tunežice. Poslanci v diskusií navrhli uvedenú žiadosť schváliť za 
podmienky, že žiadateľ vopred uhradí do pokladne obce zálohu za nájom KD vo výške 
1000 € a týždeň pred akciou príde na obecný úrad dohodnúť podmienky nájmu.    
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 83/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje prenájom KD Ladce p. Dušanovi 
Kandráčovi, bytom Hviezdoslavova 154/154, Ladce na deň 22.12.2018 na 
usporiadanie zábavy. 
 
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 

 
Príchod poslankyne Mgr. Beáty Kolenovej o 18:05 hod.  

 
14.Pripomienky a návrhy 
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, sa spýtal riaditeľky ZŠ Ladce prečo bola v ZŠ 
Ladce televízia Markíza. 
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce, informovala, že televízia Markíza 
preverovala incident (bitku) dvoch žiakov. Zároveň poďakovala starostovi obce 
a poslancom za podporu a spoluprácu počas celého volebného obdobia. 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, sa spýtala na komunitné kompostovanie. Navrhla 
nalepiť na kompostéry oznam, kde môžu občania získať prístupný kód, ak chcú 
kompostovať.  
 
V Ladcoch  25.10.2018  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 18:30 hod.   

   
 
                

Ing. Jaroslav Koyš 
                                starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
 
....................................                  .....................................  
    František Meliš                              Ing. Peter Bračík              
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