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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 23. septembra 2021 v obradnej miestnosti Obecného 

úradu v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Iveta Laskovičová, 

František Meliš, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Dominik Kobza, Ing. 

Ján Abrahámovský Ph.D. 

 

Ospravedlnení poslanci:  Dominik Koštialik, Ing. Peter Bračík 

 

Ďalej boli prítomní:  Ľubica Šedíková, zapisovateľka 

 Ing. Alena Černotová, ekonómka obce 

 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. Schválenie Dodatku č.1 k Zriaďovateľskej listine Základnej školy a Dodatku č.1 

k Zriaďovateľskej listine Materskej školy 

5. Schválenie pridelenia nájomného bytu 

6. Zámer predaja pozemku KNE 1901/503, k.ú. Ladce 

7. Schválenie nájmu nebytových priestorov 

8. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce – BRESMAN, spol. s.r.o., 

Dubnica nad Váhom 

9. Ponuka odpredaja pozemku KNE 449, k.ú. Ladce 

10. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok 

KNC 125/1, k.ú. Ladce na realizáciu stavby „12613-Ladce-Ul.Cementárska-

Rozšírenie NNK“  

11. Schválenie zámeru predaja majetku obce – príves nákladný za traktor 

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 
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b) podľa podpísanej prezenčnej listiny je prítomných 6 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: 

Peter Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský Ph.D., Ing. Dominik Kobza 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Iveta Laskovičová, František Meliš 

 

Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 

 

Uznesenie č. 67/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Peter Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský Ph.D., Ing. Dominik Kobza 

Hlasovanie:  

Za : 6 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Mg. Beáta Kolenová, Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Ing. 

Ján Abrahámovský Ph.D.) 

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.4 – Schválenie úpravy rozpočtu č.5 obce Ladce na rok 2021  

bod č.13 – Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku – Terézia Šmehlíková 

Ostatné body rokovania sa  posúvajú. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 68/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva uvedený na pozvánke s doplnením bodu č.4 – Schválenie úpravy 

rozpočtu č.5 obce Ladce na rok 2021  a bodu č.13 – Žiadosť o odpredaj časti obecného 

pozemku – Terézia Šmehlíková 

Ostatné body rokovania sa  posúvajú. 

 

Hlasovanie:  

Za : 6 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Mg. Beáta Kolenová, Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján 

Abrahámovský Ph.D.) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 
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4. Schválenie úpravy rozpočtu č.5 obce Ladce na rok 2021 

Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom na schválenie úpravu 
rozpočtu č. 5 na rok 2021. Poslanci úpravu rozpočtu prerokovali a navrhli schváliť. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 69/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.5 obce Ladce na 
rok 2021 nasledovne : 
Navýšenie bežného príjmu   
- dotácia obciam – ZŠ    3 719 € 
- poplatok za stavebný odpad   1 000 € 
- dotácia obciam- NP COVID MRK  7 500 € 
- dotácia obciam- matrika           300 € 

Spolu o sumu                   12 519 €                    

 
Bežný výdaj – obec   

- interiérové vybavenie  2 140 € 
- knihy,časopisy,noviny       310 €      
- pokuty,penále      150 € 
- dohody o vykonaní práce 6 000 € 
- odchodné       200 € 
Bežný výdaj – ZŠ            3 719 € 

Spolu o sumu         12 519 € 

 

 
Hlasovanie:  

Za : 6 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Mg. Beáta Kolenová, Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján 

Abrahámovský Ph.D.) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

 

5. Schválenie Dodatku č.1 k Zriaďovateľskej listine Základnej školy a Dodatku 

č.1 k Zriaďovateľskej listine materskej školy 

Starosta obce informoval poslancov ohľadom predloženého materiálu k uvedenému 

bodu rokovania.  

Z dôvodu legislatívnych zmien v súlade s ustanovením § 22 zákona č.596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v súlade s § 28 a § 29 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a z dôvodu zmien adries školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Ladce je potrebné aktualizovať Dodatkom č. 1 Zriaďovateľskú listinu Základnej 

školy Ladce ZL/1/2002 zo dňa 01.07.2002 a Dodatkom č.1 Zriaďovateľskú listinu 

Materskej školy Ladce ZL/2/2002 zo dňa 01.07.2002 

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 70/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje 

a) Dodatok č.1 k Zriaďovateľskej listine Základnej školy ZL/1/2002 
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b) Dodatok č.1 k Zriaďovateľskej listine Materskej školy ZL/2/2002 

 
Hlasovanie:  

Za : 6 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Mg. Beáta Kolenová, Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján 

Abrahámovský Ph.D.) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

 

6. Schválenie pridelenia nájomného bytu 
Peter Chovanec, predseda komisie sociálno-bytovej a zdravotnej, informoval 

poslancov ohľadom predloženého materiálu k uvedenému bodu rokovania.  

Doterajší nájomca bytu č.16 v bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra 598/30, Ladce 

p. Vladimíra Počiatková podala výpoveď z nájmu bytu dňa 29.07.2021. 

Uvoľnený byt sa pridelí nasledujúcemu záujemcovi podľa poradovníka žiadostí 

o nájomný byt v obci Ladce, a to p. Máriovi Kučmovi, ktorý k dnešnému dňu predložil 

doklad o príjme za minulý rok a zložil zábezpeku podľa platného VZN č.1/2021 

o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome v obci 

Ladce. 

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 71/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje prenájom bytu č.16 vo vlastníctve obce 

Ladce v nájomnom bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra 598/30, Ladce p.Máriovi 

Kučmovi od 01.11.2021 na dobu jedného roka. 

Hlasovanie:  

Za : 6 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Mg. Beáta Kolenová, Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján 

Abrahámovský Ph.D.) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

  

Návrh bol schválený 

 

7. Schválenie predaja časti pozemku KNE 1901/503, k.ú. Ladce 

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Mgr. Lucií Koštialikovej o kúpu časti 

obecného pozemku KNE 1901/503, k.ú. Ladce. 

Žiadateľka pôvodne žiadala o kúpu  pozemku KNC 2021, k.ú. Ladce. K pozemku  KNC 

2021 nie je založený list vlastníctva, nachádza sa na časti obecného pozemku KNE 

1901/503 o výmere 495 m2 a urbárského pozemku KNE 1377/2 o výmere 197 m2. 

Je potrebné dať urobiť geometrický plán na odkúpenie obecného pozemku. 

K žiadosti sa vyjadrila Mgr. Beáta Kolenová, predsedníčka finančnej komisie.  

Vzhľadom k minulým predajom pozemkov vo vlastníctve obce Ladce do vlastníctva 

občanom Ladiec a k druhu pozemku orná pôda v časti „Kopanice“, navrhuje finančná 

komisia cenu vo výške 20,00 eur/1 m2. Schválená cena za predaj pozemku vo 

vlastníctve obce vo výške 20,00 eur bola Uznesením  č. 121/2019  zo dňa 18.12.2019 

pre p. Patrika Fišera  a takáto výška za predaj pozemku (neuskutočnil sa) bola 

v schválenom zámere na predaj v Uznesení č. 5/2020 OZ Obce Ladce zo dňa 
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18.02.2020. Pravdepodobne bude tento pozemok v budúcnosti použitý na stavbu 

rodinného domu, preto žiadame poslancov  k prehodnoteniu ceny za predaj pozemku 

na rok 2022, zverejniť túto cenu  a uskutočniť predaj až v roku 2022. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 72/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) súhlasí s odpredajom časti pozemku KNE 1901/503, katastrálne územie Ladce 

vo vlastníctve obce Ladce 

b) súhlasí s vypracovaním geometrického plánu s odčlenením výmery 495 m2 z časti 

pozemku KNE 1901/503, zapísanej v katastri nehnuteľnosti Okresným úradom 

Ilava, katastrálny odbor, pre okres Ilava, obec Ladce, katastrálne územie Ladce na 

LV č. 2023, vedľa pozemku KNC 2022/4, zapísaného  v katastri nehnuteľnosti 

Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, pre okres Ilava, katastrálne územie 

Ladce na LV č. 1731. 

 
Hlasovanie:  

Za : 6 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Mg. Beáta Kolenová, Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján 

Abrahámovský Ph.D.) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

  

Návrh bol schválený 
 

17:32 – príchod poslanca Vladimíra Chovanca 

 

8. Schválenie nájmu nebytových priestorov 

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Simony Kučmovej o nájom 

kancelárskeho priestoru v kultúrnom dome. Prenájom kancelárskeho priestoru by 

využívala na činnosť súvisiacu so spracovaním jednoduchého, podvojného 

a mzdového účtovníctva. 

K žiadosti sa vyjadrila Mgr. Beáta Kolenová, predsedníčka finančnej komisie.  

Členovia finančnej komisie prehodnotili ceny nájmu za užívanie nebytových 

priestorov v Dome kultúry Ladce, ktoré boli schválené Uznesením č. 115/2019 zo 

zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 18.12.2019. Navrhuje nájom 

v schválenej výške 3,50 eur/1m2 a k tejto sume pripočítať náklady za vykurovanie 

(celková výška platieb za plyn za rok 2020 / počet metrov štvorcových / 12 mesiacov 

= náklady za vykurovanie za 1 mesiac – podľa tejto jednotkovej ceny prepočítať na 

počet prenajatých m2) a náklady za spotrebu vody – ak nie sú namontované vodomery 

tak paušálne 10 eur mesačne na 1 vodovodnú batériu. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 73/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Simone Kučmovej, Kukučínova ulica 

335/23, Ladce, nájom nebytového priestoru, a to miestnosti č.1.12 o výmere 12,32 m2, 

nachádzajúcej sa v budove Kultúrneho domu Ladce, Hviezdoslavova ulica 121/135, 

postavenej na parcele  KNC 94, zapísanej v katastri nehnuteľnosti Okresným úradom 

Ilava, katastrálny odbor , pre okres Ilava, obec Ladce, katastrálne územie Ladce na LV 
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č. 1, v súlade s § 9a ods. 9  zákona  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. 

 

Účel nájmu:  Vykonávanie administratívnej činnosti 

Doba nájmu: od 01.10. 2021  do 30.09.2022 
Cena nájmu:  3,50 € /m2/mesiac, 0,88 €/m2/mesiac , spolu 4,38 €/m2/mesiac 
 

Hlasovanie:  

Za : 7 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Mg. Beáta Kolenová, Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján 

Abrahámovský Ph.D., Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

  

Návrh bol schválený 
 

9. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce – BRESMAN, spol.,s.r.o., 

Dubnica nad Váhom 

Starosta obce informoval poslancov ohľadom predloženého materiálu k uvedenému 

bodu rokovania.  

Nájomná zmluva predmetom ktorej bol prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce 

Ladce, na ktorom je umiestnený novinový stánok na predaj tlače  uzatvorená na dobu 

určitú  skončila platnosť dňom 31.12.2019.  

Vzhľadom k skutočnosti, že nová nájomná zmluva nebola doteraz uzatvorená, spol. 

BRESMAN s.r.o., Pod hájom 1369/181, Dubnica nad Váhom má aj naďalej záujem o 

prevádzkovanie novinového stánku na tomto pozemku. 

Prenajatá časť pozemku KNC 19 o výmere 8,10 m2 

Spoločnosť BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom sa zaväzuje uhradiť -doplatiť výšku 

nájomného od 1.1.2020. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č.74/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje  zámer nájmu 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 8,10 m2  z pozemku KNC 19 

o celkovej výmere 810 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,  vedeného Okresným 

úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne územie Ladce za účelom 

umiestnenia  novinového stánku pre spoločnosť BRESMAN, s.r.o., Pod hájom 

1369/181, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 31 616 992 

 

Účel nájmu:    umiestnenie novinového stánku, maloobchodný predaj     

Doba nájmu:   neurčitá 

Cena nájmu:    24 EUR/m2/rok 

 

Spôsob schvaľovania nájmu – dôvod hodný osobitného zreteľa: 
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Odôvodnenie - prípad hodný osobitného zreteľa: 

Prenajatú časť pozemku nájomca dlhodobo užíva za účelom umiestnenia novinového 

stánku a maloobchodného predaja. Dňom 31.12.2019 skončila platnosť nájomnej 

zmluvy. Obec v súčasnosti na prenajatej časti pozemku neplánuje výstavbu . 
 

Hlasovanie:  

Za : 7 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Mg. Beáta Kolenová, Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján 

Abrahámovský Ph.D., Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

  

Návrh bol schválený 
 

10. Ponuka odpredaja pozemku KNE 449, k.ú. Ladce 

Starosta obce informoval poslancov o ponuke odpredaja pozemku KNE 449 o výmere 

300 m2, k.ú. Ladce do vlastníctva obce od  Roberta Števanku, Cementárska 175/17, 

Ladce.  Pozemok sa nachádza  pri Základnej škole Ladce, na ktorom stojí autobusová 

zastávka a novo zrekonštruovaná cesta. Uvedený pozemok sa využíva pre verejné 

účely, preto by mal byť v správe a majetku obce. Navrhnutá cena 9 € za 1 m2.   

K ponuke odpredaja pozemku sa vyjadrila Mgr. Beáta Kolenová, predsedníčka 

finančnej komisie.  

P. Števanka podal opätovnú žiadosť  - ponuku na predaj pozemku do vlastníctva obce 

Ladce. V minulosti táto žiadosť bola obecným zastupiteľstvom obce Ladce 

zamietnutá.  

Finančná komisia neodporúča v súčasnom období kupovať pozemky do vlastníctva 

obce, hlavne ktoré sa využívajú ako miestne komunikácie, vzhľadom na nedostatok 

finančných zdrojov. V tomto prípade však odporúča poslancom obecného 

zastupiteľstva obce Ladce zvážiť ponuku, nakoľko sa na pozemku nachádza 

autobusová zastávka pri Základnej škole Ladce. Ak by v budúcnosti potrebovala 

rekonštrukciu, prípadne inú finančnú dotáciu (s možnou dotáciou tretej strany), 

pravdepodobne by nemohla byť umiestnená na súkromnom pozemku. Preto finančná 

komisia skôr odporúča dohodnúť nižšiu cenu za 1m2 a kúpu uskutočniť vzhľadom 

na „osobitný zreteľ“. 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č.75/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) berie na vedomie ponuku odpredaja pozemku KNE 449, k.ú. Ladce 

b) súhlasí s odkúpením pozemku KNE 449, k.ú. Ladce do vlastníctva obce Ladce   

 
Za : 7 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Mg. Beáta Kolenová, Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján 

Abrahámovský Ph.D., Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

  

Návrh bol schválený 
 

11.Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

pozemok KNC 125/1, k.ú. Ladce na realizáciu stavby „12613-Ladce-

Ul.Cementárska-Rozšírenie NNK“  
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Starosta obce informoval poslancov ohľadom predloženého materiálu k uvedenému 

bodu rokovania.  

Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 

v zastúpení Enerline s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava ako zhotoviteľ stavby „12613-

Ladce - Ul. Cementárska-Rozšírenie NNK“ žiada o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby. 

Predmetom stavby je rozšírenie NN káblového vedenia. V prípade realizácie stavby 

bude dotknutý aj obecný pozemok KNC 125/1, k.ú. Ladce, v rozsahu podľa 

projektovej dokumentácie – výmera obmedzenia 2 m2. 

Vzhľadom k tomu, že obec Ladce vydala záväzné stanovisko k navrhovanému 

projektu uvedenej stavby, v ktorom uviedla pripomienky, starosta obce navrhuje 

schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti 

s  realizáciou stavby odložiť. 

V súčasnosti obec pripravuje Dodatok č.2, k Územnému plánu obce, ktorý rieši 

v danej lokalite výstavbu rodinných domov. Vzhľadom na túto skutočnosť máme zato, 

že posilnenie resp. rozšírenie NN nebude dostačujúce pre danú lokalitu. 

Zemné káblové vedenie je potrebné uložiť do betónovej chráničky z dôvodu výstavby 

komunikácie k priľahlým pozemkom. 

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č.76/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) berie na vedomie žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, Žilina, v zastúpení Enerline s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava o schválenie 

Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok KNC 125/1, 

k.ú. Ladce na realizáciu stavby „ 12613 – Ladce- Ul. Cementárska – Rozšírenie 

NNK“ 

b) odkladá schválenie uvedenej zmluvy z dôvodu, že obec Ladce vydala záväzné 

stanovisko k navrhovanému projektu  stavby „ 12613 – Ladce- Ul. Cementárska – 

Rozšírenie NNK“, v ktorom uviedla pripomienky. 

 
Za : 7 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Mg. Beáta Kolenová, Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján 

Abrahámovský Ph.D., Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

  

Návrh bol schválený 
 

12. Schválenie zámeru predaja majetku obce – príves nákladný za traktor 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie zámer predaja prebytočného 

hnuteľného majetku vo vlastníctve obce, spôsobom priameho predaja príves 

nákladný za traktor (vlečka), rok výroby 1985. Obec vlečku nevyužíva. Oprava 

vyžaduje finančné náklady. 

Na základe znaleckého posudku č.22/2021, vypracovaného znalcom Ing. Emilom 

Filom, znalcom z odboru Cestná doprava, Záhradná 587, Púchov, bola cena 

stanovená na 654 €. 
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Poslanci navrhujú schváliť predajnú cenu minimálne 1000 € a Výzvu na predloženie 

cenových ponúk zverejniť na úradných tabuliach, webovej stránke obce  a na  

webovej stránke Bazoš. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č.77/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje zámer predaja prebytočného 

hnuteľného majetku vo vlastníctve obce, spôsobom priameho predaja podľa § 9a, ods.1, 

písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov : Príves 

nákladný za traktor, ŠPZ IL 455 YA, rok výroby 1985,  za cenu minimálne vo výške 

1 000  € . 

 
Za : 7 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Mg. Beáta Kolenová, Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján 

Abrahámovský Ph.D., Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

  

Návrh bol schválený 
 

13. Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku – Terézia Šmehlíková 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Terézie Šmehlíkovej ohľadom 

odpredaja časti obecného pozemku (tzv. zelený pás) nachádzajúceho sa medzi ulicou 

Kukučínova a jej pozemkom KNC 706, k.ú. Ladce. 

Dôvod je, že pri rekonštrukciách cesty sa táto postupne zdvíhala a teraz steká do 

dvora zrážková voda, ktorá začína presakovať do rodinného domu. P. Šmehlíková 

chce tento pozemok kúpiť a na vlastné náklady rekonštruovať obrubníky 

a skultivovať tento pás do proti svahu oproti ceste. Zameranie a práce budú vykonané 

odborne zememeračom a stavebnou firmou. 

Poslanci v diskusií vyjadrili nesúhlas s odpredajom uvedeného pozemku. S úpravou 

pozemku súhlasia a to bezodplatne a na vlastné náklady, návrh úpravy žiadajú 

predložiť na odsúhlasenie na obecné zastupiteľstvo.  

 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie č.78/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) neschvaľuje žiadosť o odpredaj obecného pozemku (tzv. zelený pás) nachádzajúci 

sa medzi Kukučínovou ulicou a pozemkom KNC 706, k.ú. Ladce vo vlastníctve 

žiadateľky Terézie Šmehlíkovej  

b) súhlasí, aby si žiadateľka bezodplatne a na vlastné náklady upravila uvedený 

pozemok (tzv. zelený pás). Návrh úpravy žiada predložiť na odsúhlasenie na obecné 

zastupiteľstvo 

 
Za : 7 (Iveta Laskovičová, František Meliš, Mg. Beáta Kolenová, Peter Chovanec, Ing. Dominik Kobza, Ing. Ján 

Abrahámovský Ph.D., Vladimír Chovanec) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

  

Návrh bol schválený 
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14.Pripomienky a návrhy 

Ing. Ján Abrahámovský PhD., poslanec, sa informoval ohľadom spomaľovačov 

a preloženia elektrického stĺpa na ul. Podjavorinskej v Tunežiciach a spýtal sa na 

dotáciu na vybudovanie kanalizácie na Tajovského ulici v Tunežiciach, ďalej žiada 

upraviť priestor pri odbočke na ul. Podjavorinskú. 

Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, žiada zahrnúť do rozpočtu obce na budúci rok 

vyznačenie parkovacích čiar na sídlisku Záhradná. 

Iveta Laskovičova, poslankyňa, upozornila na upchatú dažďovú kanalizáciu pri 

autobusovej zastávke v Tunežiciach, žiada upraviť betónovú plochu pri modlitebni 

v Tunežiciach. 

Starosta obce  informoval o pripravovanom podujatí Ladecký kotlík a Ladecká 

notečka 2021, ktorý sa uskutoční 25.09.2021 v priestoroch za Kultúrnym domom.  

  

 

16. Ukončenie zasadnutia 
Na záver starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu ukončil rokovanie 
obecného zastupiteľstva  a poďakoval prítomným za účasť. 

 
 

 

V Ladcoch  23.09.2021  

Zapísala:  Ľubica Šedíková  

Čas ukončenia zasadnutia o 18:57 hod.   

     

 

 

   

  Ing. Jaroslav Koyš 

       starosta obce   

                             

Overovatelia zápisnice:     

 

 

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

    Iveta Laskovičová                                      František Meliš 

 

 

 

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

   Ľubica Šedíková  

     zapisovateľka 

 

 

 

 



Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa  23. september 2021 
 

 
 

11 
 

 

 

 


