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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 30. apríla 2020 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Ladcoch. 

  Prítomní poslanci: Peter Chovanec, Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. 
Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Dominik Koštialik, Ing. 
Ján Abrahámovský 

 
Ospravedlnení poslanci : Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec  
 
Ďalej boli prítomní:  Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Ing. Alena Černotová, ekonómka obce 
 Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce 
 Alena Hudáková, riaditeľka MŠ 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. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Ladce 

5. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za I. štvrťrok 2020 

6. Schválenie úpravy rozpočtu č.2 obce Ladce na rok 2020 

7. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných 
príspevkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 

8. Zníženie rozpočtu - SZUŠ Ladce 

9. Zníženie poplatku za KO a DSO – Odborné učilište internátne Ladce 

10. Schválenie nájmu časti obecných pozemkov – KNC 1173/1, KNC 1172/1, KNC 
1169/1, KNC 601/2, KNC 601/1    

11. Pripomienky a návrhy 

12. Ukončenie zasadnutia          

 
Na začiatku rokovania obecného zastupiteľstva poslanci a starosta obce pri 

príležitosti 75. výročia oslobodenia obce Ladce  si uctili pamiatku padlých v II. 
svetovej vojne minútou ticha. Urobili tak na návrh starostu obce. 

 

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 
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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, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján Abrahámovský   

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Dominik Koštialik, Peter Chovanec  
 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

Uznesenie č. 12/2020  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

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

Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
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.  
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, navrhla doplniť bod č. 11 – Informácia zo 
zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 
funkcionárov. 
Starosta obce navrhol doplniť bod č.12 – Odkúpenie hasičskej stanice do majetku 
obce Ladce.  
Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 13/2020  
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. 11 – Informácia zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone verejných funkcionárov   
- bodu  č.12 – Odkúpenie hasičskej stanice do majetku obce Ladce  

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 
 
Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 
4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Ladce 
Ing. Mgr. Monika Prekopová, hlavná kontrolórka obce Ladce informovala poslancov 
o vykonaných kontrolách a ďalšej činnosti za obdobie január – apríl 2020.  
Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola: 
a) knižnice – evidencia, členské poplatky, knižný poriadok. Obec vedie 

registráciu v osobitnom zošite. Vybrané finančné prostriedky sa odovzdávajú do 
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pokladne obce Ladce 1 x ročne. Knižnica mala vypracovaný Knižný a výpožičný 
poriadok z 13.01.2005 (starý neplatný). Bol vypracovaný nový Knižný a výpožičný 
poriadok, platný a účinný od 09.03.2020, ktorý zohľadňuje novelizácie zákona 
NR SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach. 

b) vybavovania sťažností, podnetov a petícií v zmysle zákona č.9/2010 Z.z. 
o sťažnostiach a zákona č.85/1990 Z.z. o petičnom práve. Obec prijala jednu 
petíciu za kontrolované obdobie, ktorá mala náležitosti v súlade so zákonom 
a obec riešila podanú petíciu v súlade so zákonom. 

Okrem kontrol boli vypracované : 
a) zmluva o nájme pozemku medzi zmluvnými stranami obec Ladce a Anton Bialoň 

– kameňosochárstvo 
b) VZN o Prevádzkovom poriadku pohrebísk a odkontrolovaný Prevádzkový 

poriadok pohrebísk na území obce Ladce 
c) vypracovaný Podpisový poriadok obce Ladce 
d) vypracovaný Knižný a výpožičný poriadok 
e) spracovaná časť odpovede na podnet pána Ing. Luliaka – zákon č.372/1990 Zb. 

o priestupkoch 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 14/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie správu Hlavnej kontrolórky 
obce Ladce o vykonanej kontrole a činnosti za obdobie  január – apríl 2020. 
 
Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 

5. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za I. štvrťrok 2020 
Prehľad čerpania rozpočtu obce Ladce za I. štvrťrok 2020 bol poslancom zaslaný 
elektronicky. Neboli podané žiadne pripomienky.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 15/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za I. štvrťrok 2020 
  
Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 

6. Schválenie úpravy rozpočtu č.2 obce Ladce na rok 2020 
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom na schválenie úpravu 
rozpočtu č. 2 na rok 2020. Úprava rozpočtu bola zaslaná poslancom elektronicky.  
Poslanci úpravu rozpočtu prerokovali a navrhli schváliť. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 16/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.2 obce Ladce na 
rok 2020 nasledovne : 
navýšenie bežného príjmu 

- dotácia obciam – ZŠ Ladce, PK         + 56 768,00 EUR 
- dane z príjmov a kapitálového majetku     -  31,00 EUR 
- bežný príjem obec        + 56 737,00 EUR 
- bežný príjem   ZŠ        - 56 737,00  EUR 
- spolu bežný príjem        0,00 EUR   

bežný výdaj 

- cestná doprava (materiál na údržbu)  - 17 320, 91 EUR 
- verejné osvetlenie (údržba)    - 40 000, 00 EUR 
- bežný výdaj – obec             - 57 320, 91 EUR 
- bežný výdaj – ZŠ               +57 320, 91 EUR 
- spolu bežné výdavky                0,00 EUR 

kapitálový výdaj 

- výstavba            - 11 000,00 EUR 
- kapitálový výdaj- obec          - 11 000,00 EUR 
- kapitálový výdaj ZŠ                    + 11 000,00 EUR 
- spolu kapitálový výdaj      0,00 EUR  

 
Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 

7. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných 
príspevkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 

zariadenia. 
Mgr. Beáta Kolenová, predsedníčka finančnej a likvidačnej komisie informovala 
poslancov ohľadom predloženého materiálu k uvedenému bodu rokovania. 
Výška jednotkového koeficientu pre výpočet príspevkov na mzdy a prevádzku škôl 
a školských zariadení financovaných z rozpočtov obcí v roku 2020 je 95,28 €. 
Na základe toho bola upravená výška finančného príspevku na žiaka v MŠ, ŠKD, ŠJ 
a CVČ, ktorú je obec na základe VZN povinná školským zariadeniam podľa počtu 
žiakov nahlásených k 15.09.2019 zaslať. Výška finančného príspevku na žiaka pre 
ZUŠ zostáva na úrovni minulého roka. 
Dodatok č.1 k VZN č.2/2019 bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na 
úradných tabuliach obce a webovej stránke obce, neboli podané žiadne pripomienky 
a návrhy.  
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
      
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie výšku finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na 

kalendárny rok 2020 pre školské zariadenia (originálne kompetencie a CVČ) podľa 
schváleného jednotkového koeficientu na rok 2020 

b) schvaľuje  Dodatok č.1 k VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných 
príspevkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 
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Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
8. Zníženie rozpočtu – SZUŠ Ladce 
Mgr. Beáta Kolenová, predsedníčka finančnej a likvidačnej komisie informovala 
poslancov ohľadom predloženého materiálu k uvedenému bodu rokovania. 
Na základe prognóz MF SR a materiálu Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
sa odhaduje potenciálny pokles finančných prostriedkov pre obec Ladce z výnosu 
DPFO na rok 2020 v prípade 2-mesačného trvania pandémie Covid-19 a prijatých 
opatrení v súvislosti s pandémiou o cca 168 tisíc Eur. To predstavuje zníženie 
schváleného rozpočtu obce v príjmoch o cca 15 %, pričom časť prislúchajúca na 
prenesený výkon školstva (ŠKD, ŠJ, MŠ, ZUŠ, CVČ) je cca 67 tisíc Eur. 
Tieto prognózy majú informačný charakter a budú pravidelne aktualizované na 

základe mesačných daňových prognóz a vývoja HDP.  
Súkromnej Základnej umeleckej škole Ladce bolo zníženie rozpočtu na rok 2020 
avizované listom zo dňa 02.04.2020, ku ktorému sme nedostali žiadne písomné 
pripomienky. 
Po telefonickom rozhovore riaditeľ SZUŠ chápe aktuálnu situáciu na Slovenku 
v súvislosti s pandémiou Covid-19 a s ňou spojené finančné problémy 
samospráv, akceptuje prípadné rozhodnutie zníženia rozpočtu na rok 2020 a verí že 
pri pozitívnom vývoji výnosu DPFO mu obec finančné prostriedky opäť poskytne. 
Komisia finančná a likvidačná odporúča zníženie rozpočtu na rok 2020 SZUŠ Ladce 
o 10 % t.j. o 7 537 Eur. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 18/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie informáciu z Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

ohľadom čerpania finančných prostriedkov pre obec Ladce z výnosu DPFO na rok 
2020 a prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou Covid-19 

b) schvaľuje zníženie rozpočtu na rok 2020 Súkromnej umeleckej škole Ladce  
      10 % t.j. o 7 537,00 EUR 
 
Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
9. Zníženie poplatku za KO a DSO – Odborné učilište internátne Ladce 
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Odborného učilišťa internátneho 
Ladce o prehodnotenie miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu na rok 

2020. V dôsledku momentálnej situácie na Slovenku týkajúcej sa pandémie Covid - 
19, prosia upraviť aktuálny počet vývozov komunálneho odpadu, nakoľko škola bola 
uzatvorená a netvoria odpad. 
Uvedenú žiadosť prejednala finančná a likvidačná komisia a navrhuje poslancom 
žiadosť neschváliť. 
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce neschvaľuje zníženie poplatku za vývoz 
komunálneho odpadu na rok 2020 pre Odborné učilište internátne Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený 

 
10. Schválenie nájmu obecných pozemkov – KNC 1173/1, KNC 1172/1, KNC 
1169/1, KNC 601/2, KNC 601/1 v k.ú. Ladce 
Z dôvodu ukončenia nájomných  zmlúv  na časť obecných pozemkov  KNC 1173/1, 
KNC 1172/1, KNC 1169/1, k.ú. Ladce (pozemky v Horných Ladcoch za bytovkou č. 
464)  a KNC 601/2, KNC 601/1  k.ú. Ladce (pozemky pred bytovkou, ul. Vážska č. 

397, č. 398)  nájomcovia majú záujem o predĺženie nájomných zmlúv na ďalšie 
obdobie. 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, navrhla nájomné zmluvy predĺžiť do 31.12.2025 
Cena nájmu je stanovená v cenníku výšky nájomného za nehnuteľné veci a hnuteľné 
veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu Ladce. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje:  
a) Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. NAJ/17/2020 s nájomcom Buhumil Turza, 

Janka Kráľa 464, Ladce, ktorého bude zmena v bode II. Doba nájmu od 01.06.2020 
do 31.12.2025  

b) Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. NAJ/34/2015 s nájomcom Buhumil Turza 
a manželka Marta Turzová, obaja bytom Janka Kráľa 464, Ladce, ktorého bude 
zmena v bode II. Doba nájmu od 01.05.2020 do 31.12.2025  

c) Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. NAJ/13/2020 s nájomcom Natália Gombárová, 
Janka Kráľa 464, Ladce, ktorého bude zmena v bode II. Doba nájmu od 01.06.2020 
do 31.12.2025  

 
Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený  
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 21/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje nájom  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  140 m2 z pozemku KNC č. 1173/1 o celkovej 
výmere 593 m2, druh: záhrada, vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor 
na LV č.1, katastrálne územie Ladce v prospech Ľubomír Strapko , Janka Kráľa 464, 
Ladce. 
Účel nájmu: užívanie záhradky 
Doba nájmu: od 01.05.2020 do  31.12.2025 
Cena nájmu: 0,10 €/rok/1m2 je stanovená v cenníku výšky nájomného za nehnuteľné 
veci a hnuteľné veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu Ladce. 
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Odôvodnenie - prípad hodný osobitného zreteľa: 
Pozemok sa nachádza pri bytovom dome č. súp. 464, Ladce a slúži vlastníkom bytov 
bývajúcich v bytovom dome ako prídomové záhradky na pestovanie zeleniny, na 
rekreáciu, oddych. Obec Ladce tento pozemok nevyužíva, neudržuje a ani nemá 
v pláne využiť ho na výstavbu. 
 
Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený  
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 22/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  

a) Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č.NAJ/20/2015 s nájomcom Dalimír Pružinec 
a manželka Elena Pružincová, obaja bytom Vážska 397/397, 018 63 Ladce, 
ktorého bude zmena: 
- v bode I. Predmet nájmu sa vypúšťa ods. 1, písm a) 
- v bode II. Doba nájmu  od 01.04.2020 do 31.12.2025 
- v bode III. Nájomné sa vypúšťa ods. 2, písm. a) 

b) Dodatok č.2 k  Nájomnej zmluve č. NAJ/21/2015 s nájomcom Elena Gajdošíková,  
Vážska   397/397, 018 63 Ladce, ktorého bude zmena v bode II. Doba nájmu od 
01.04.2020 do 31.12.2025 

c) Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. NAJ/22/2015 s nájomcom Jozef Král 
a manželka Viera Králová , obaja bytom Vážska 398/398, 018 63 Ladce, ktorého 
bude zmena v bode II. Doba nájmu od 01.04.2020 do 31.12.2025   

d) Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. NAJ/26/2015 s nájomcom Mgr. Monika 
Fábryová, Vážska 398/398, 018 63 Ladce, ktorého bude zmena v bode II. Doba 
nájmu od 01.04.2020 do 31.12.2025   

e) Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. NAJ/29/2015 s nájomcom Ing. Jozef Remo 
a manželka Mgr. Mária Remová, obaja bytom Vážska 398/398,  018 63 Ladce, 
ktorého bude zmena v bode II. Doba nájmu od 01.04.2020 do 31.12.2025 

 
Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený  

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 23/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje nájom  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  171 m2 z pozemku KNC č. 601/2 o celkovej 
výmere 1268 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vedeného Okresným úradom 
Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne územie Ladce v prospech Ján Pikálek 
a manželka Janka Pikálková, obaja bytom Vážska 398/398, Ladce. 
Účel nájmu: užívanie záhradky 
Doba nájmu: od 01.04.2020 do  31.12.2025 

Cena nájmu: 0,10 €/rok/1m2 je stanovená v cenníku výšky nájomného za nehnuteľné 
veci a hnuteľné veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu Ladce. 
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Odôvodnenie - prípad hodný osobitného zreteľa: 
Pozemok sa nachádza pri bytovom dome č.súp. 398/398, Ladce a slúži vlastníkom 
bytov bývajúcich v bytovom dome ako prídomové záhradky na pestovanie zeleniny. 
Obec tento pozemok nevyužíva, neudržuje a ani nemá v pláne využiť ho na výstavbu. 
 
Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený  

 
11. Informácia zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
verejných funkcionárov  
Mgr. Beáta Kolenová, predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
verejných funkcionárov obce oboznámila poslancov so zápisnicou zo zasadnutia 

komisie, konaného dňa 30.04.2020. 
V zmysle ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcie verejných funkcionárov je verejný funkcionár  povinný  podať písomné 
oznámenie o funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch 
s účinnosťou od 01.01.2020 do 30. apríla každého kalendárneho roka. Starosta Ing. 
Jaroslav Koyš  podal oznámenie dňa 13. 03. 2020. Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce na svojom zasadnutí konštatovala, 
že oznámenie verejného funkcionára starostu obce Ladce Ing. Jaroslava Koyša bolo 
podané v súlade so zákonom a verejný funkcionár neporušil povinnosť alebo 
obmedzenie ustanovené ústavným zákonom.  
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 24/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) berie na vedomie informáciu zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone verejných funkcionárov  
b) berie na vedomie informáciu o podanom oznámení funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov starostom obce Ladce Ing. Jaroslavom Koyšom, podľa čl. 
7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcie verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 
Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený  

 
13. Odkúpenie hasičskej stanice do majetku obce Ladce 

Starosta obce predložil poslancom vypracované cenové ponuky na opravu hasičskej 
stanice v celkovej výške spolu cca 6 000 €. Obec zaslala žiadosť o odkúpenie 
hasičskej stanice s tým, že žiadame o poníženie ceny za odkúpenie hasičskej stanice 
o cenu za jej opravu.  O výške ceny za odkúpenie rozhoduje vlastník Valné 
zhromaždenie OSBD.  
František Meliš, poslanec, navrhol, že zvolá schôdzu členov Dobrovoľného hasičského 
zboru Ladce, aby sa vyjadrili a podali návrhy k odkúpeniu a oprave hasičskej stanice. 
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce odkladá  odkúpenie hasičskej stanice do 
majetku obce Ladce na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.. 
 
Hlasovanie:  
Za :7  (Peter Chovanec,  Iveta Laskovičová, František Meliš, Ing. Dominik Kobza, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján 
Abrahámovský, Dominik Koštialik) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Návrh bol schválený  
 

12. Pripomienky a návrhy 
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, žiada dokončiť detské ihrisko v Tunežiciach 
osadiť lavičky, stojan na máj. Občania Tunežíc požadujú vyznačiť prechod pre 
chodcov pod nadjazdom v Tunežiciach.  Ďalej žiada zaslať výzvu alebo upozornenie 

na zákaz spaľovania odpadov v areáli družstva v Tunežiciach.  
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, podala informáciu zo zasadnutia finančnej 
a likvidačnej komisie.  Žiadosti o finančný príspevok komisia zamietla organizáciám  
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Ladce, Liga proti reumatizmu na Slovenku, 
Slovenský rybársky zväz Ladce z dôvodu, že sa neuskutočnili akcie, na ktoré 
požadovali finančný príspevok.  
Hospic Milosrdných sestier Trenčín, žiadal o finančný príspevok na čiastočnú 
kompenzáciu nákladov hospicu na starostlivosť občanov Ladiec. V súčasnej dobe 
v rámci úsporných opatrení v dôsledku šírenia pandémie Covid-19, komisia zamietla 
žiadosť a odporúča hospicu podať žiadosť na budúci rok. 
Komisia súhlasila s vyradením dlhodobého hmotného majetku.    
František Meliš, poslanec, žiada zabezpečiť zníženie rýchlosti vozidiel 
prechádzajúcich cez Horné Ladce. 
Ing. Dominik Kobza, poslanec, žiada osadiť lavičky pri autobusovej zastávke 
v Horných Ladcoch. 
Dominik Koštialik, poslanec, informoval o preložení súťaže vo varení gulášu na 
termín 05.09.2020 spolu s akciou Ladecká notečka, Dni obce zatiaľ zostávajú 
v pôvodnom termíne. 
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce, vyslovila poďakovanie 
pracovníkom obce pri údržbe areálu základnej školy. 
Starosta obce informoval poslancov o projekte monitorovania množstva vytriedených 
odpadov na ul. Vážska.   
 
V Ladcoch  30.04.2020  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 18:45 hod.   
     
 

 
 
 
 
 
    Ing. Jaroslav Koyš 
       starosta obce   
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Overovatelia zápisnice:     
 
 
....................................                        ....................................  
  Dominik Koštialik                                    Peter Chovanec             
 

 

 
 
 
................................................ 
         Ľubica Šedíková 
          zapisovateľka 
 

 

 


