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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 26. november 2020 v obradnej miestnosti Obecného 

úradu v Ladcoch. 

  Prítomní poslanci: Peter Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. 

Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová,  Ing. Ján Abrahámovský, 

Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik 

 

Ďalej boli prítomní:  Ing. Mgr. Monika Prekopová, hlavná kontrolórka 

 Ľubica Šedíková, zapisovateľka 

 Ľubomíra Porubčanová, matrikárka 

 Mgr. Lenka Kalusová, správa daní a poplatkov 

 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce 

JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD., konzultant pre kultúrne 

dedičstvo, archeológiu a pamiatkové právo 

Jozef Heisar, Viera Heisarová   

 

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 kúpnej zmluvy odpredaja pozemku KNC 108/3 v k.ú. Ladce do 
majetku obce Ladce 

5. Schválenie Dodatku k VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia 

6. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady 

7. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Ladce 

8. Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2020-2025 

9. Pripomienky a návrhy 

10. 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 9 poslancov obecného 

zastupiteľstva, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 

uznášania schopné 
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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. Beáta Kolenová, František Meliš, Peter Chovanec  

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Ing. Ján Abrahámovský, Dominik Koštialik 

 

Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 

 

Uznesenie č. 60/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Peter Chovanec   

Hlasovanie:  

Za : 9  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 

Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec) 

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. Všetci prítomní poslanci súhlasili s navrhovaným programom. 

Starosta obce navrhol doplniť : 

- bod č. 9 - Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu k projektu – 
Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Ladce  

- bod č. 10 - Návrh na schválenie Partnerskej dohody o spolupráci na projekte 
obnova kaštieľa Ladce 

Ostatné body rokovania sa  posúvajú. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 61/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva uvedený na pozvánke s doplnením bodov : 

- bod č. 9 - Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu k projektu – Výstavba 
elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Ladce  

- bod č.10 - Návrh na schválenie Partnerskej dohody o spolupráci na projekte obnova 
kaštieľa Ladce 

Ostatné body rokovania sa  posúvajú. 
 

Hlasovanie:  

Za : 9  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 

Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 
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4. Schválenie kúpnej zmluvy odpredaja pozemku KNC 108/3 v k.ú. Ladce do 
majetku obce Ladce 
Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie kúpy pozemku KNC 108/3, 

k.ú. Ladce o výmere 96 m2 do vlastníctva obce Ladce za účelom vybudovania 

prístavby k hasičskej stanici. Znaleckým posudkom bola cena vyčíslená na 1 160 €. 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 62/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) schvaľuje v zmysle § 4 ods. 1 písm. b a ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom 

obce Ladce kúpu pozemku do majetku obce Ladce v tomto znení: 

Predávajúci:     Okresné stavebné bytové družstvo 

        sídlo:  sídlisko SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica 

        IČO:  36 016 659 

                           zastúpené:  Mgr. Patrik Štrbák, predseda predstavenstva 

     Ľubomír Šišolák, podpredseda predstavenstva 

Kupujúci:       Obec Ladce 

       sídlo:  Hviezdoslavova 599/133, 018 63 Ladce 

       IČO:  00317 438 

       zastúpená:  Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce 

Predmet kúpy:   

- pozemok, parcela KN C č. 108/3, o výmere 96 m², druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ladce, obec Ladce, zapísaný 

na liste vlastníctva č. 114, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, 

v spoluvlastníckom podiele 1/1;   

b) schvaľuje kúpnu cenu v celkovej výške 1 160 Eur (slovom tisícstošesťdesiat eur)  

Kupujúci sa zaväzuje podať návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva v prospech 

Kupujúceho do katastra nehnuteľností do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy. 

Správny poplatok spojený s podaním návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností vo výške vyplývajúcej z osobitného právneho predpisu 

uhradí Kupujúci .  

 
Hlasovanie:  

Za : 9  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 

Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

 

5. Schválenie Dodatku k VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia 
Starosta obce  informoval poslancov ohľadom predloženého materiálu k tomuto bodu 

rokovania. 

Obecné zastupiteľstvo už schválilo zníženie rozpočtu po dohode s riaditeľom 

súkromnej ZUŠ uznesením č. 18/2020 v dôsledku opatrení v súvislosti s pandémiou 

Covid-19. Tieto opatrenia majú vplyv aj na príjem obce z výnosu DPFO, z ktorých sa 

školské zariadenia financujú. 
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Nakoľko školské zariadenia ZUŠ a CVČ boli v kalendárnom roku 2020 zväčša 

zatvorené a žiaci sa priamo nezúčastňovali vyučujúceho procesu a mimoškolských 

aktivít, je potrebné upraviť minimálnu výšku finančného príspevku na rok 2020. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 63/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) berie na vedomie úpravu (zníženie) výšky finančných prostriedkov na prevádzku 

a mzdy na kalendárny rok 2020 pre ZUŠ a CVČ v dôsledku opatrení v súvislosti 

s pandémiou Covid -19 

b) schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č.2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 
 

Hlasovanie:  

Za : 9  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 

Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

 

6. Návrh VZN 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 Návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Navrhované nové úpravy  VZN: 
 

Daň z pozemkov 

3. V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona správca dane obec Ladce určuje ročnú sadzbu 

dane z pozemkov v časti obce na uliciach Janka Kráľa a Bottova ulica pre jednotlivé 

druhy nasledovne: 

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,66 %  na  2,15 % 

 
Daň zo stavieb 

Správca dane obec Ladce určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu 

dane zo stavieb v obci Ladce za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu .............. 0,109 eur/m2  na 0,15 eur/m2       

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu .............. 0,109 eur/m2 na 

0,15 eur/m2       

 

2.  Správca dane určuje v súlade  s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach 

ročnú sadzbu dane zo stavieb v časti obce na ulici Janka Kráľa v eurách za každý aj 

začatý m2    

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu ..............  0,109 eur/m2   na 0,15 eur/m2       
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b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu .............. 0,109 eur/m2 na 

0,15 eur/m2           

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

administratívu .............. 1,095 eur/m2 na 2,00 eur/m2       

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

.............. 1,925 eur/m2  na 2,00 eur/m2       

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

1. Správca dane sumu nižšiu ako 2 eurá, úprava na 3 eurá  nebude vyrubovať.   

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

Sadzba poplatku 

a) sadzba poplatku za DSO bez obsahu škodlivín je: 

1) 0,03 €/kg - DSO triedený (betón, tehly, škridly, keramika, a pod.) bez prímesí a 

bez obsahu škodlivín  

2) 0,05 €/kg - DSO netriedený bez obsahu škodlivín (napr. sadrokartón, podlahové 

a asfaltové krytiny, okná, sklená vata, PVC rozvody, obaly znečistené stavebnými 

hmotami, atď.)“ 

Vzťah nariadenia k vyšším právnym predpisom: 

- predkladané VZN je v súlade s platnými zákonmi:  zákon č. 582/2004 Z.z. 

o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

Ciele, ktoré sleduje 

- cieľom predkladaného VZN je zosúladenie VZN s platnou legislatívou, zapracovať 

zmeny  

Vplyv na rozpočet obce  

- nariadenie navyšuje rozpočet obce 

 
Návrh VZN bude v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce a 
webovej stránke obce na pripomienkovanie. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
      

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 64/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie Návrh VZN o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
Hlasovanie:  

Za : 9  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 

Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Návrh bol schválený 
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7. Návrh VZN 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 Návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Navrhované nové úpravy  VZN: 

 

KOMUNÁLNY ODPAD 

1. Na zbernom dvore pribudli veľkoobjemové kontajnery: 

- 6 000 litrový, 12 000 litrový, 20 000 litrový     
3. Obecný úrad Ladce odpredá pôvodcovi komunálneho odpadu zbernú nádobu za 

obstarávaciu kúpnu cenu a vydá ju na Obecnom úrade v Ladcoch po jej zaplatení do 

pokladne. Pôvodca komunálneho odpadu je oprávnený zabezpečiť si zbernú nádobu 

na zmesový komunálny odpad aj od iného dodávateľa.   

10. Pôvodca zmesového komunálneho odpadu je oprávnený ukladať zmesový 

komunálny odpad len do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad, ktorá 

prislúcha k nehnuteľnosti, v ktorej zmesový komunálny odpad vznikol.  

11. Zmesový komunálny odpad je pripravený na zber, keď je uložený v evidovanej 

zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad a táto je sprístupnená počas zberového 

dňa po 6:00 hod. Zmesový komunálny odpad uložený mimo evidovanej zbernej 

nádoby na zmesový komunálny odpad nie je zberová spoločnosť povinná zberať.  

12. Psie exkrementy alebo exkrementy iných domácich zvierat je osoba venčiaca psa 

alebo iné zviera povinná ihneď po vzniku odstrániť z verejného priestranstva a uložiť 

do zbernej nádoby na zber exkrementov, vlastnej zbernej nádoby na zmesový 

komunálny odpad.  

 

ZBERNÝ DVOR 

1. Zberný dvor obce Ladce je zariadením na zber komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov zriadené a prevádzkované obcou Ladce na adrese: ul. Pavla 

Koyša, súpisné číslo 226 (v lokalite za cintorínom).  

2. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdať len vytriedený komunálny odpad, 

ktorý vznikol v obci Ladce 

a) bezplatne: vytriedené zložky komunálneho odpadu uvedené v článku 3 

b) za poplatok: drobný stavebný odpad uvedený v článku 17 

3. Prevádzková doba zberného dvora je nasledovná: 

Pondelok:  09:00 hod.  – 12:00 hod.  13:00hod.  - 15:00 hod. 

Streda:  13:00 hod.  – 16:45 hod.  

Sobota:  09:00 hod.  – 11:45 hod. 

4. Držiteľ komunálneho odpadu odovzdávajúci odpad v zbernom dvore je povinný  

a) preukázať sa obsluhe zberného dvora dokladmi, ktoré ho oprávňujú odovzdať 

komunálny odpad na zbernom dvore,  

b) rešpektovať prevádzkový poriadok zberného dvora a pokyny obsluhy zberného 

dvora.  

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

5. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že:  
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a) obec využila výnimku zo zákona, tým že 100 % domácností kompostuje svoj 

biologicky rozložiteľný odpad prostredníctvom kompostovacích zásobníkov, cez 

projekt „Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce“. 

 

Spôsob zberu objemného odpadu, odpadu z dreva, drevných výrobkov  

a odpadový nábytok 

1. Objemný odpad je vytriedená zložka KO, ktorá sa svojou veľkosťou nevojde do 

zbernej nádoby na zmesový KO užívanej držiteľom objemného odpadu, ktorá nie 

je drobným stavebným odpadom a ktorá nepatrí do žiadnej inej zložky 

komunálneho odpadu, pre ktorú obec zabezpečuje triedený zber KO. Je to najmä 

nábytok, dvere, matrace, koberce a iné objemné predmety zo zariadenia 

a vybavenia domácnosti alebo inej nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo užívaní 

fyzickej osoby.  

 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

1. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže drobný stavebný odpad 
odovzdať na zbernom dvore do veľkoobjemového kontajnera. Pôvodca DSO obdrží 
vážny lístok od obsluhy zberného dvora, ktorý je povinná zaplatiť pracovníkovi 
na zbernom dvore alebo  do pokladne na Obecnom úrade v Ladcoch.  

 

Vzťah nariadenia k vyšším právnym predpisom 

- predkladané VZN je v súlade s platnými zákonmi:  zákon č. 79/200 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ciele, ktoré sleduje 

- cieľom predkladaného VZN je zosúladiť s platnou legislatívou, zapracovať zmeny  

Vplyv na rozpočet obce  

- nariadenie nevplýva na rozpočet obce  

 

Návrh VZN bude v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce a 

webovej stránke obce na pripomienkovanie. 

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 65/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie Návrh VZN o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce 

 
Hlasovanie:  

Za : 9  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 

Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

 

8. Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2020-2025 

Ľubomíra Porubčanová, matrikárka informovala poslancov o Návrhu Komunitného 

plánu sociálnych služieb obce Ladce na roky 2020-2025. 
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Obec Ladce mala vypracovaný Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na 

roky 2015 – 2020, ktorý riešil aj zdravotnú a sociálnu starostlivosť obyvateľov obce. 

Zákon č.448/2008 Z.z. v § 83 ukladá obci vypracovať Komunitný plán sociálnych 

služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb. Povinnosť vypracovať 

Komunitný plán sociálnych služieb vzniká obci ak má zaregistrovanú sociálnu službu 

v rámci samosprávneho kraja. Obec má zaregistrovanú terénnu opatrovateľskú 

službu. 

Komunitný plán sociálnych služieb zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických 

osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje 

potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne, finančné, prevádzkové 

a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.  

Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2020-2025 bude v zákonom 

stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce na 

pripomienkovanie. 

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 66/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie Návrh – Komunitný plán 

sociálnych služieb obce Ladce na roky 2020-2025 

 
Hlasovanie:  

Za : 9  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 

Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

 

9. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu k projektu – Výstavba 

elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Ladce 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti požiadať o dotáciu na vybudovanie 

verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily. Výška dotácie je 

13 000 € pričom spolufinancovanie obce je 5 % čo činí 650 €. Elektrická nabíjacia 

stanica by bola vybudovaná pri obecnom úrade.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 67/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu v rámci 

„Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá“ s projektovým 

názvom „Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Ladce“ kód – 

11378/2020-4210-0900, ktorý vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky. Projekt je realizovaný žiadateľom obec Ladce. 

1. Zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci 

2. Maximálna výška hodnoty projektu bude 13 000 Eur, v zmysle max. výšky 
dotácie uvedenej vo výzve 
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3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v sume – maximálne  650 Eur.   

 

Hlasovanie:  

Za : 9  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 

Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

 

10. Návrh na schválenie Partnerskej dohody o spolupráci na projekte obnova 

Kaštieľa Ladce 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR po dohode 

s nórskym partnerom HGT Bryne- vysoká škola pre rozvoj vidieka pridelilo vlastníkovi 

kaštieľa finančnú podporu vo výške  438 930 € na projekt - obnova kaštieľa Ladce. 

Cieľom projektu je obnova časti  barokového kaštieľa rodiny Motešických v Ladcoch 

za účelom vytvorenia kultúrneho a kreatívneho centra, ktoré by malo slúžiť miestnym  

obyvateľom ako aj miestnym remeselníkom, umelcom. Jadrom projektu je obnova 

najcennejších častí kaštieľa – jeho západného krídla s dvoma rohovými vežičkami 

s tradične barokovými „ cibuľovými“ strechami.  

Obec Ladce potvrdila svoju účasť na projekte obnovy kaštieľa ako projektový partner. 

K čerpaniu finančnej podpory na obnovu kaštieľa je potrebné podpísať Partnerskú 

dohodu.  

JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD., konzultant pre kultúrne dedičstvo, archeológiu 

a pamiatkové právo oboznámil poslancov s povinnosťami, ktoré vyplývajú pre Obec 

Ladce z Partnerskej dohody. 

Obec Ladce ako partner projektu bez finančnej účasti bude poskytovať prijímateľovi 

súčinnosť pri prezentácii a propagácii projektu a bude sa zúčastňovať aktivít, 

organizovaných alebo realizovaných prijímateľom v súvislosti s projektom. Obnova 

časti kaštieľa v Ladcoch je spoločným záujmom prijímateľa aj obce. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 68/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Partnerskú dohodu o spolupráci na 

projekte obnova kaštieľa  Ladce. 

 
Hlasovanie:  

Za : 9  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 

Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

 

9. Pripomienky a návrhy 

Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, žiada umiestniť dva retardéry na Podjavorinskej 

ulici, osloviť firmu, ktorá vykonáva výkopové práce na uloženie optického kábla, aby 

rozkopané plochy, ktoré  neupravili dali  do pôvodného stavu. Ďalej žiada obnoviť 
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priechod pre chodcov v Tunežiciach na Hviezdoslavovej ulici pri rodinnom dome p. 

Ďurikoviča. Naďalej požaduje vyznačiť prechod pre chodcov pod nadjazdom 

v Tunežiciach.  

Ing. Peter Bračík, poslanec, žiada umiestniť 240 l kontajnery na triedený odpad pri 

dome smútku v Ladcoch.  

František Meliš, poslanec, poďakoval starostovi za DHZ Ladce, že vybavil odkúpenie 

hasičskej stanice do vlastníctva obce, navrhol premiestnenie starej hasičskej 

striekačky. 

Dominik Koštialik, poslanec, navrhol ozrejmiť  občanom, ktoré zložky vytriedeného 

odpadu môžu odovzdať na zberný dvor a ktoré treba odovzdať rozobraté.    

Starosta obce informoval poslancov o:  

- začatí rekonštrukcie osvetlenia v Tunežiciach, Bottova ulica a cintorín Tunežice 

- rekonštrukcií kotolne ZŠ Ladce 

 

 

V Ladcoch  26.11.2020  

Zapísala:  Ľubica Šedíková  

Čas ukončenia zasadnutia o 18:45 hod.   

     

 

 

 

 

    Ing. Jaroslav Koyš 

       starosta obce   

                             

 

 

 

Overovatelia zápisnice:     

 

 

....................................                        ....................................  

  Dominik Koštialik                                   Ing. Ján Abrahámovský             

 

 

 

 

 

................................................ 

         Ľubica Šedíková 

          zapisovateľka 

 

 

 


