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Z á p i s n i c a 

z Ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch 
konaného dňa 6.decembra 2018 

v obradnej miestnosti Obecného úradu v Ladcoch. 

 
 

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny 
 
Prezenčná listina tvorí  prílohu tejto zápisnice.  
 
Návrh programu:  

Slávnostná časť 

1. Úvodné náležitosti 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce 

Ladce, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom  
novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie a podpísanie sľubu  novozvoleného starostu obce 
e) Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 
f) Príhovor starostu 
Pracovná časť 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Poverenie zastupovania starostu obce na volebné obdobie 2018-2022 
5. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením   
6. Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov  
7. Určenie platu starostu obce 
8. Diskusia 
9. Záver 
             
1. Úvodné náležitosti 
a)  Otvorenie zasadnutia 
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ladce otvoril a viedol 
starosta obce Ing. Jaroslav Koyš.  Konštatoval, že ustanovujúce zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva obce Ladce po voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 
10.11.2018 bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík  
 
Písaním zápisnice bola poverená: Ľubica Šedíková 
 

c) Oznámenie výsledkov volieb 
Martin Rolín, predseda Miestnej volebnej komisie v Ladcoch, informoval, že 
v troch volebných obvodoch ( štyroch okrskov) bolo zvolených 9 poslancov. Volieb 
v obci sa celkom zúčastnilo 759 voličov z 2 130 zapísaných, čo je 35,63 %. Detailne 
informoval o výsledkoch voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. 
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Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.  
 
d)  Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce 
Ing. Jaroslav Koyš prečítal text sľubu a následne ho podpísal, čím zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu obce. Predseda Miestnej volebnej komisie Martin Rolín mu 
odovzdal osvedčenie o zvolení za starostu obce. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.  

 
e) Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 
Starosta obce Ing. Jaroslav Koyš prečítal text sľubu a následne vyzval prítomných 
poslancov, aby podpísali sľub, čím zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
Obecného zastupiteľstva obce Ladce. Predseda Miestnej volebnej komisie Martin 
Rolín im odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva obce 

Ladce. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.  
 
Starosta Ing. Jaroslav Koyš skonštatoval, že sľub zložilo všetkých 9 prítomných 
poslancov zo zvolených poslancov a tým vyhlásil zasadnutie ObZ za uznášania 
schopné. 
 
f) Príhovor starostu  tvorí prílohu zápisnice.  
 
Pracovná časť 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 
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.   
 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá bude sledovať 

priebeh zasadnutia a predkladať k prerokovaným bodom programu a k postupu 

rokovania návrhy uznesení: Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján Abrahámovský, František 

Meliš 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

UZNESENIE č. 1/12.6 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

A) b e r i e  n a  v e d o m i e  

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 
 
B) k o n š t a t u j e, ž e 
1. novozvolený starosta obce Ing. Jaroslav Koyš zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Ján Abrahámovský, Ing. Peter 

Bračík, Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Dominik 
Kobza, Dominik Koštialik, Iveta Laskovičová, František Meliš zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
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Hlasovanie:  
Za :9  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
UZNESENIE č. 2/12.6 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva uvedený na pozvánke.  
 
Hlasovanie:  
Za :9  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
UZNESENIE č. 3/12.6 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  s ch v a ľ u j e  návrhovú komisiu: Mgr. Beátu 
Kolenovú, Ing. Jána Abrahámovského, Františka Meliša  
 
Hlasovanie:  
Za :9  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce informoval, že zvolávaním a vedením Obecného zastupiteľstva obce 
Ladce v prípadoch  podľa podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
poveruje poslanca Ing. Petra Bračíka. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
UZNESENIE č. 4/12.6 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  p o v e r u j e  poslanca Ing. Petra Bračíka 
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva  v prípadoch podľa § 12 ods. 
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie:  
Za :9  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
4. Poverenie zastupovania starostu obce na volebné obdobie 2018-2022 
Starosta obce informoval, že v súlade s § 13b ods. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje poslanca ObZ Dominika 
Koštialika za zástupcu starostu obce. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu 
určenom starostom v písomnom poverení. 
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

UZNESENIE č. 5/12.06 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  b e r i e  n a  v e d o m i e  poverenie zástupcu 

starostu Dominika Koštialika  na zastupovanie starostu obce pre volebné obdobie 
2018-2022 v rozsahu určenom starostom obce v písomnom poverení. 
 
Hlasovanie:  
Za :9  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
5. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením 
Starosta obce predložil poslancom návrh na sobášiacich, a to Dominik Koštialik, Ing. 

Peter Bračík. 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

UZNESENIE č.6/12.06 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine  
s ch v a ľ u j e  poverenie sobášiacich poslancov pre volebné obdobie 2018-2022  
Dominika Koštialika a Ing. Petra Bračíka. 

Hlasovanie:  
Za :9  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
6. Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov 
Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh na zriadenie komisií, 
predsedov a členov. 
 
Komisia sociálno – bytová a zdravotná, predseda: Peter Chovanec, členovia: Mgr. 
Zuzana Kuniaková, Ľubomíra Porubčanová, Emília Červená 
Komisia pre kultúru a šport, predseda: Dominik Koštialik, členovia: Alena 
Hudáková, Michal Fusko, Martin Rolín 
Komisia finančná a likvidačná, predseda: Mgr. Beáta Kolenová, členovia: Ing. 
Alena Černotová, RNDr. Peter Janešík, Ing. Daniela Kalusová 
Komisia pre školstvo a vzdelávanie, predseda: RNDr.Ivetta Liptáková, členovia: 
Irena Gajdošíková, Ing. Zuzana Malovcová  Seidl, Mgr. Silvia Gajdošíková, Dominik 
Koštialik 
Komisia pre životné prostredie, predseda: Vladimír Chovanec, členovia: Ing. 
Zuzana Malovcová Seidl, Ing. Monika Števanková, Mgr. Miroslav Lipták 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce, 
predseda: Mgr .Beáta Kolenová, členovia: Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec 
Komisia ochrany verejného poriadku, predseda: Ing. Peter Bračík, členovia: Ľubica 
Šedíková, Ing. Marián Faturík 
Komisia pre časť Tunežice, predseda: Ing .Ján Abrahámovský, členovia:  Vladimír 
Češko, Dana Miháliková, Iveta Laskovičová 
Komisia pre časť Horné Ladce, predseda: František Meliš, členovia: Ing. Dominik 
Kobza, Branislav Král 
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

UZNESENIE č. 7/12.06 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a)  z r i a ď u j e  

- komisiu sociálno – bytovú a zdravotná 
- komisiu pre kultúru a šport  
- komisiu finančnú a likvidačnú 
- komisiu pre školstvo a vzdelávanie 
- komisiu pre životné prostredie 
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce 

- komisiu ochrany verejného poriadku 

- komisiu pre časť Tunežice  

- komisiu pre časť Horné Ladce 

b)  v o l í 
- do komisie sociálno- bytovej a zdravotnej predsedu Petra Chovanca 

a členov Mgr. Zuzanu Kuniakovú, Ľubomíru Porubčanovú, Emíliu Červenú 

- do komisie pre kultúru a šport predsedu Dominika Koštialika a členov 
Alenu Hudákovú, Michala Fuska, Martina Rolína 

- do komisie finančnej a likvidačnej predsedu Mgr. Beátu Kolenovú a členov 

Ing. Alenu Černotovú, RNDr. Petera Janešíka, Ing. Danielu Kalusovú  
- do komisie pre školstvo a vzdelávanie predsedu RNDr. Ivettu Liptákovú 

a členov Irenu Gajdošíkovú, Ing. Zuzanu Malovcovú  Seidl, Mgr. Silviu 

Gajdošíkovú, Dominika Koštialika 

- do komisie pre životné prostredie predsedu Vladimíra Chovanca a členov 

Ing. Zuzanu Malovcovú Seidl, Ing. Moniku Števankovú, Mgr. Miroslava Liptáka 

- do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcionárov obce predsedu Mgr. Beátu Kolenovú a členov Ing. Petra  
Bračíka, Vladimíra Chovanca 

- do komisie ochrany verejného poriadku predsedu Ing. Petra Bračíka 

a členov Ľubicu Šedíkovú a Ing. Mariána Faturíka 
- do komisie pre časť Tunežice predsedu Ing. Jána Abrahámovského 

a členov , Vladimíra Češku, Danu Mihálikovú, Ivetu Laskovičovú 
- do komisie pre časť Horné Ladce predsedu Franiška Meliša a členov Ing. 

Dominika Kobzu, Branislava Krála 

 
Hlasovanie:  
Za :9  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
7. Určenie platu starostu obce 
Dominik Koštialik, poslanec, informoval, že v zmysle ust. § 3 zákona č.253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  
v znení neskorších predpisov starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1. 
Priemerná mzda v NH – 954 € 

Koeficient do 3000 obyvateľov – 2,20 
Plat – 2 099 € 
Plat starostu obecné  zastupiteľstvo môže  rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 
Navrhujem zvýšenie platu starostu o 20 % tak ako bolo doteraz. 
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
UZNESENIE č. 8/12.06 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  s c h v a ľ u j e  v  súlade s § 4 ods. 2 zákona 
NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov, zvýšenie platu pre starostu obce Ing. 
Jaroslava Koyša  o 20%. 

 
Hlasovanie:  
Za :9  (Dominik Koštialik, František  Meliš, Ing. Dominik Kobza,  Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Ing. Ján 
Abrahámovský, Ing. Peter Bračík, Mgr. Beáta Kolenová, Iveta Laskovičová)  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
8. Diskusia 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, podotkla, aby sa dokončili väčšie projekty 

(kanalizácia IBV) a následne sa pristúpilo k ďalším novým projektom.  

Vladimír Chovanec, poslanec, súhlasí s p. Kolenovou, žiada, aby sa riešila otázka 

verejného osvetlenia na ktorej sa začalo pracovať už za predchádzajúceho starostu. 

Za prioritu považuje dobudovanie detských ihrísk Ladce, Horné Ladce, Tunežice, 

opraviť prednú časť oplotenia cintorína v Ladcoch, dokončiť chodník od parku po 

reštauráciu Kopyto. 

Ing. Peter Bračík, poslanec, súhlasí s p. Kolenovou a p. Chovancom. Za prioritu 

považuje dokončenie opravy ciest po výstavbe kanalizácie a najmä aj  ul. Záhradnú 

okolo Požiarnej zbrojnice. Navrhuje osloviť developerov a preskúmať ich záujem 

ohľadom prípravy stavebných pozemkov potreby výstavby nových rodinných domov 

v lokalitách určených v Územnom pláne obce Ladce vrátane vybudovania 

prístupových komunikácií a inžinierskych sietí.  

Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, sa vyjadril, že treba dokončiť projekty, ktoré sú 

schválené. V Tunežiciach žiada preloženie stĺpa na Tajovského ulici, opravu 

autobusovej zastávky umiestnenej za nadjazdom pri vstupe do Tunežíc, dobudovanie 

detských ihrísk. Poďakoval zamestnancom obecného úradu za spoluprácu.    

František Meliš, poslanec, za prioritu za časť Horné Ladce považuje vybudovanie 

kanalizácie od p.Čemeša po p. Skybu a na Podhorskej ceste, ďalej  modernizáciu 

verejného osvetlenia, čistenie potokov a obnova hasičskej zbrojnice.  

Ing. Dominik Kobza, poslanec, na začiatok sa chce zoznámiť s prácou zastupiteľstva, 

bude podporovať projekty, ktoré sú rozpracované, bude tlmočiť názory a podnety 

občanov a predkladať ich na zastupiteľstve. 

Iveta Laskovičová, poslankyňa,  dáva poslancom na zváženie, aby sa rokovalo 

s Dopravným inšpektorátom ohľadom zníženia rýchlosti  na ul.  Bottova. Žiada 

opravu miestnej komunikácie pred podchodom v Tunežiciach (je tam jama). 

Peter Chovanec, poslanec, sa vyjadril, že bude podporovať činnosť zastupiteľstva. 

Dominik Koštialik, poslanec, vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu poslancov 
a poslankýň, ktorá je príkladom pre okolité obce. Za prioritné považuje poopravovať 
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miestne komunikácie, chodníky, vybudovať detské ihriská, oprava strechy v MŠ 
Ladce, nastaviť fungovanie kultúrneho domu  a postupne dokupovať aj vybavenie 
jeho  interiéru. 
 
Starosta obec, požiadal finančnú komisiu, aby pripravila návrh nového cenníka za 
nájom kultúrneho domu. Poslancom predložil mailom zaslané vyjadrenia občanov na 
dopravnú situáciu v obci a spokojnosť s vedením obce.     

 
9. Záver 
Na záver starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a 
návrhoch prítomných zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval 
prítomným za účasť.  
 
V Ladcoch  06.12.2018  
Zapísala:  Ľubica Šedíková  
Čas ukončenia zasadnutia o 18:15 hod.   
   
 
                

Ing. Jaroslav Koyš 
                                  starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
 
.....................................                  .....................................  
Ing. Peter Bračík                                 Vladimír Chovanec              
 

 

 
  


