Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 15. októbra 2015

Zápisnica
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa
uskutočnilo dňa 15. októbra 2015 v obradnej miestnosti Obecného úradu
v Ladcoch.
Prítomní poslanci:

Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Gabriela Melicherová,
Ing. Monika Števanková, Ing. Ján Abrahámovský, Mgr. Beáta
Kolenová

Ospravedlnení poslanci:

Ing. Peter Bračík, František Meliš, Bohumil Turza

Ďalej boli prítomní: Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce
Ľubica Šedíková, zapisovateľka
Alena Suchárová, referentka obecného úradu
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka Základnej školy Ladce
Ivana Klobučníková
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 Obecného zastupiteľstva obce Ladce konaného dňa
10.09. 2015
5.
Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o výsledku kontroly
6.
Schválenie pridelenia nájomného bytu
7.
Schválenie nájmu obecného pozemku KN-C 917/1
8.
Predĺženie nájomnej zmluvy TJ Tatran Cementáreň Ladce
9.
Vyriešenie pohľadávky TJ Tatran Cementáreň Ladce
10. Návrh a voľba nového člena sociálno-bytovej a zdravotnej komisie
11. Pripomienky a návrhy
12. Ukončenie zasadnutia

PRIEBEH ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jaroslav Koyš
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 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:
Mgr. Beátu Kolenovú, Gabrielu Melicherovú, Dominika Koštialika
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Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Monika Števánková, Vladimír Chovanec
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková
Uznesenie č. 121/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Beátu Kolenovú, Gabrielu Melicherovú, Dominika Koštialika
Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
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:
a) bod č. 11 - Schválenie bezplatného prenájmu priestorov DK Ladce pre Materské
centrum MIMIČO na organizovanie karnevalu
b) bod č. 12 - Schválenie bezplatného prenájmu priestorov DK Ladce pre
organizovanie akcií Rodičovského združenia pri ZŠ Ladce
c) bod č. 13 - Schválenie zakúpenia príborov pre DK Ladce
d) bod č. 14 - Schválenie zľavy z prenájmu DK Ladce
Poradie ostatných bodov sa posúva
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 122/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania
obecného zastupiteľstva s doplnením nových bodov č. 11, 12, 13, 14
Bod č. 11) Schválenie bezplatného prenájmu priestorov DK Ladce pre Materské
centrum MIMIČO na organizovanie karnevalu
Bod č. 12) Schválenie bezplatného prenájmu priestorov DK Ladce pre organizovanie
akcií Rodičovského združenia pri ZŠ Ladce
Bod č. 13) Schválenie zakúpenia príborov pre DK Ladce
Bod č. 14) Schválenie zľavy z prenájmu DK Ladce
Poradie ostatných bodov programu sa posúva.
Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

Schválený program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. 3.Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ladce konaného dňa
10.09. 2015
5. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o výsledku kontroly
6. Schválenie pridelenia nájomného bytu
7. Schválenie nájmu obecného pozemku KN-C 917/1
8. Predĺženie nájomnej zmluvy TJ Tatran Cementáreň Ladce
9. Vyriešenie pohľadávky TJ Tatran Cementáreň Ladce
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10. Návrh a voľba nového člena sociálno-bytovej a zdravotnej komisie
11. Schválenie bezplatného prenájmu priestorov DK Ladce pre Materské centrum
MIMČO na zorganizovanie karnevalu
12. Schválenie bezplatného prenájmu priestorov DK Ladce pre organizovanie akcií
Rodičovského združenia pri ZŠ Ladce
13. Schválenie zakúpenia príborov pre DK Ladce
14. Schválenie zľavy z prenájmu DK Ladce
15. Pripomienky a návrhy
16. Ukončenie zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Ladce
konaného dňa 10.09. 2015
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce.
Na zasadnutí OZ dňa 10.09. 2015 boli prijaté
- VZN č. 5/2015 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom
bytovom dome
- VZN č.6/2015 o miestnej dani za ubytovanie
- VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Uvedené VZN boli v zákonom stanovenej lehote zverejnené na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce. Vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola doplnená daň za predajné
automaty. Firma AWISO, s.r.o. Nová Dubnica osadila dnes 15.10. 2015 na cintoríne
v Ladcoch predajný automat na kahance. Na základe tejto skutočnosti jej bude
vydané rozhodnutie daň za predajné automaty.
Uznesením č.118/2015 OZ poverilo starostu obce prejednať so správcom farnosti
Ladce ThDr. Pavlom Turzom výšku a spôsob poskytovania finančného príspevku na
výstavbu nového kostola. Starosta obce prejednal so správcom farnosti Ladce
poskytovanie príspevku a výsledkom dohody bolo, že obec Ladce bude poskytovať
príspevok takou formou ako bolo doteraz.
Vyhodnotenie pripomienok z minulého zasadnutia :
Natretie štítu na dome smútku v Ladcoch a vyčistenie priestranstva na Bottovej
ulici smerom do Lomu Tunežice: Uvedené práce sa nezrealizovali z dôvodu
vykonania dôležitejších prác v Základnej škole a to oprava auly, kde zatekalo.
Označenie výkopových jám na cestách. Bola upozornená firma Váhostav- Sk, a.s.,
ktorá realizuje práce na kanalizácií.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 123/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
a vyhodnotenie pripomienok z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Ladce zo dňa
10.09. 2015.
Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

5. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o výsledku kontroly
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce predložila poslancom
informatívnu správu o kontrolnej činnosti za obdobie III. štvrťroka 2015. Kontrola
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bola zameraná na kontrolu všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov
v obci Ladce.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 124/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie Správu Hlavnej kontrolórky
obce Ladce o výsledku kontroly.
Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

6. Schválenie pridelenia nájomného bytu
Ing. Monika Števanková, poslankyňa a predsedníčka komisie sociálno-bytovej
a zdravotnej informovala poslancov o zasadnutí komisie ohľadom pridelenia
nájomného bytu z dôvodu, že nájomca bytu č.16 na 3 poschodí nájomného bytového
domu 16 BJ na ulici Ľudovíta Štúra 599, Ladce si podal dňa 16.09. 2015 žiadosť
o výpoveď z nájomnej zmluvy. Na základe trojmesačnej výpovednej lehoty bude byt
voľný k 01.01. 2016.
Obec Ladce k uvedenému dňu evidovala v evidencií žiadateľov o nájomný byt iba
žiadosť Márie Chaláňovej zo dňa 11.09. 2015. Menovaná bola vyzvaná o doplnenie
potrebných údajov ohľadne príjmu a majetkových pomerov, ktoré prejednala
a posúdila komisia sociálno-bytová a zdravotná a zároveň doporučila žiadosti Márie
Chaláňovej , trvale bytom Hviezdoslavova 23, Ladce vyhovieť.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice .
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 125/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) prerokovalo žiadosť p. Márie Chaláňovej o pridelenie nájomného bytu vo
vlastníctve obce Ladce v nájomnom bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra
598/598, Ladce
b) schvaľuje pridelenie 2-izbového nájomného bytu č.16 vo vlastníctve obce Ladce
v nájomnom bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra 598/598, Ladce, p. Márií
Chaláňovej, trvale bytom Hviezdoslavova 23/23, Ladce
Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

7. Schválenie nájmu obecného pozemku KN-C 917/1
Starosta obce informoval poslancov, že na OZ dňa 10.09.2015 uznesením č.
120/2015 bol schválený zámer nájmu uvedeného pozemku. Obec splnila povinnosť
danú ustanovením § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí (t.j. povinnosť
zverejňovania). Počas doby zverejnenia prejavil záujem len jeden žiadateľ a to
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava za účelom
umiestnenia a vybudovania vrtu.
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Predložený materiál je súčasťou zápisnice .
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 126/2015
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 1 m2 z pozemku KN-C 917/1, zastavané plochy
a nádvoria, o celkovej výmere 4260 m2, evidovaného na LV č.1 v k.ú. Ladce, za
schválené nájomné 30 EUR ročne na dobu 15 rokov pre nájomcu Slovenský
hydrometeorologický ústav, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava 37.
Dôvodom nájmu spôsobom osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o obecný
pozemok, evidovaný na LV č.1 v k.ú. Ladce, kde bude umiestnená monitorovacia
stanica povrchových a podzemných vôd. Táto monitorovacia stanica bude umiestnená
za účelom projektu s akronymom „ Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích staníc
podzemných a povrchových vôd“ spolufinancovaná z prostriedkov ERDF a ŠR v rámci
implementácie programu Životné prostredie.
Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

8. Predĺženie nájomnej zmluvy TJ Tatran Cementáreň Ladce
Starosta obce informoval poslancov o ukončení nájomných zmlúv medzi obcou Ladce
a TJ Tatran Cementáreň Ladce, ktoré končili k 01.10. 2015. Predmetom nájmu bolo
športový areál (tribúna, trávnaté futbalové ihrisko, škvárové futbalové
ihrisko, tenisové ihrisko) a prístavba kultúrneho domu. Zmluvy boli uzavreté na dobu
10 rokov a cena nájmu bola stanovená na 398,33 EUR /ročne za ihriská a za budovu
prístavby KD tiež 398,33 EUR/ročne. Poslanci v diskusií navrhli zmluvy predĺžiť na
ďalších 10 rokov a schváliť výšku nájomného za nebytové priestory 10 EUR/ ročne
a výšku nájomného za športový areál 10 EUR/ ročne, nakoľko sa bude ihrisko
využívať naďalej iba na športovú činnosť, TJ Tatran Cementáreň Ladce napomáha
napĺňať kultúrno-športové využitie v obci, zveľaďuje prenajatý pozemok obce aj
z iných zdrojov, stará sa oň a zvyšuje jeho hodnotu.
Hlavná kontrolórka obce Ladce Ing. Mgr. Monika Prekopová odporučila, aby zmluvy
podpísali aj zástupca starostu obce Ladce a zástupca TJ Tatran Cementáreň Ladce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 127/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) prerokovalo predĺženie nájomných zmlúv s TJ Tatran Cementáreň Ladce
b) schvaľuje:
1. Predĺženie doby nájmu na dobu určitú od 02.10. 2015 do 30.09. 2025
2. Výšku nájomného za nebytové priestory 10 EUR /ročne
3. Výšku nájomného za športový areál ( tribúna, trávnaté futbalové
ihrisko, škvárové futbalové ihrisko, tenisové ihrisko ) 10 EUR /ročne
Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
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9. Vyriešenie pohľadávky TJ Tatran Cementáreň Ladce
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti TJ Tatran Cementáreň Ladce
o odpustenie nájomného za športový areál a prístavbu Kultúrneho domu Ladce za
rok 2015. Priestory, ktoré má TJ Tatran Cementáreň Ladce v prenájme od obce Ladce
sa vzorne stará a zveľaďuje. V tomto kalendárnom roku mali neplánované náklady
na opravu práčky a podieľali sa na oprave posilňovne, ktorú plánujú zveľadiť
rozšírením priestorov.
K žiadosti o odpustenie pohľadávky obce Ladce voči futbalovému klubu TJ Tatran
Cementáreň Ladce zaujala Hlavná kontrolórka obce Ladce nasledovné stanovisko:

1) V zmysle § 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať.
2) V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a
schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie
s ním.
V prípade odpustenia pohľadávky by došlo k porušeniu základných zásad
hospodárenia obce.
3) Podľa § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov platí:
HOSPODÁRENIE S MAJETKOM OBCE
§7
(1) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech
rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
(2) Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a
zhodnocovať. Sú povinné najmä
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
4) V prípade odpustenia pohľadávky by došlo k porušeniu zákonných ustanovení pre
hospodárenie s majetkom obce. Obec má zákonnú povinnosť využiť všetky
zákonné prostriedky na vymoženie svojich pohľadávok.
5) Odpis pohľadávky je možný v prípadoch uvedených napr.:
- v zákone č. 7/2005 Z. z. - o konkurze a reštrukturalizácii
- v zákone č. 233/1995 Z. z. - Exekučný poriadok
- ak dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov
dlžníka, čo musí daňovník preukázať (Občiansky zákonník)
- dlžník zanikol (Obchodný zákonník)
- dôjde k premlčaniu alebo k zániku záväzku (Občiansky zákonník, Obchodný
zákonník)
- sú splnené podmienky podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
6) Dôsledky existencie pohľadávky:
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
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Porušenie finančnej disciplíny
(1) Porušením finančnej disciplíny je
g) umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných
prostriedkov,
j) nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov,
k)nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými
prostriedkami,
m) porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej
správy subjektom verejnej správy,
n) porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Na základe stanoviska Hlavnej kontrolórky obce Ladce poslanci navrhli zamietnúť odpustenie
nájomného za rok 2015 pre TJ Tatran Cementáreň Ladce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 128/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce zamietlo odpustenie nájomného za športový
areál a prístavbu Kultúrneho domu Ladce za rok 2015 pre TJ Tatran Cementáreň
Ladce.
Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

10. Návrh a voľba nového člena sociálno-bytovej a zdravotnej komisie
Ing. Monika Števanková, poslankyňa a predsedníčka komisie sociálno-bytovej
a zdravotnej informovala poslancov o obdržaní písomného oznámenia Ľubomíry
Porubčanovej o dobrovoľnom odstúpení z funkcie člena komisie sociálno-bytovej
a zdravotnej z osobných dôvodov. Komisia doporučuje schváliť za novú členku Mgr.
Dominiku Ľachkú, ktorá ako dobrovoľníčka pracuje v komisií a podieľa sa na
vypracovaní komunitného plánu sociálnych služieb.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice .
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 129/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) berie na vedomie ukončenie členstva Ľubomíry Porubčanovej v sociálno-bytovej
a zdravotnej komisie
b) volí za členku sociálno – bytovej a zdravotnej komisie Mgr. Dominiku Ľachkú
Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

11. Schválenie bezplatného prenájmu priestorov DK Ladce pre Materské
centrum MIMČO na zorganizovanie karnevalu
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Občianskeho zduženia Materské
centrum MIMČO, Hviezdoslavova 2, Ladce o poskytnutie bezplatného prenájmu sála
Kultúrneho domu v Ladcoch na deň 24.01.2016 na zorganizovanie akcie Karneval
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2016. Kultúrna akcia je venovaná všetkým deťom našej obce a finančné náklady
budú zúčtované na vrub Materského centra MIMČO. Zabezpečia hudbu, program,
ceny, občerstvenie i tvorivé dielne.
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 130/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatný prenájom priestorov
Kultúrneho domu Ladce pre Materské centrum MIMČO na deň 24.01. 2016 za účelom
zorganizovania karnevalu deťom.
Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

12. Schválenie bezplatného prenájmu priestorov DK Ladce pre organizovanie
akcií Rodičovského združenia pri ZŠ Ladce
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Rodičovského zduženia pri Základnej
škole v Ladcoch o bezplatný prenájom priestorov Kultúrneho domu v Ladcoch pre
akcie poriadané Rodičovským združením pri ZŠ Ladce na školský rok 2015/2016.
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 131/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatný prenájom priestorov
Kultúrneho domu v Ladcoch pre akcie poriadané Rodičovským združením pri ZŠ Ladce
na školský rok 2015/2016.
Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

13. Schválenie zakúpenia príborov pre DK Ladce
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Rodičovského zduženia pri Základnej
škole v Ladcoch o zakúpenie 300 ks príborov. Rodičovské združenie pri ZŠ Ladce
organizuje 10.Rodičovský ples dňa 30.01.2016. Organizačné a finančné zabezpečenie
plesu sú veľmi náročné. Minulý rok bol schválený nákup nových obrusov v hodnote
cca 700 EUR. Vybavenie kultúrneho domu je zastaralé, bolo by potrebné, aspoň
postupne investovať do vybavenia kuchyne, záclon, závesov a podobne. Príbory budú
použité nielen na ples, ale i svadby, príp. iné akcie, pričom zostanú v majetku obce.
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 132/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje zakúpenie príborov pre Kultúrny dom
v Ladcoch v hodnote do 700 EUR.
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Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

14. Schválenie zľavy z prenájmu DK Ladce
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Petra Ľachkého, bytom Pavla Koyša
191/191, Ladce o zníženie prenájmu sály kultúrneho domu, kuchynky, inventáru
a príslušenstva za účelom konania svadby. Termín prenajatia priestorov je 31.10.
2015.
Gabriela Melicherová, poslankyňa a predsedníčka komisie finančnej a likvidačnej
upozornila poslancov, že na základe schváleného Dodatku č.1 k VZN č.3/2014
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce, účinného od 06.06. 2015
je pri organizovaní nekomerčnej akcie za prenájom
- veľkej sály KD cena na 1 deň 100 EUR
- vestibulu cena na 1 deň 30 EUR
- vstupnej chodby cena na 1 deň 20 EUR
- kuchynky cena na 1 deň 10 EUR
Spolu za prenájom KD Ladce za účelom konania svadby je cena 160 EUR.
Poslanci v diskusií navrhli zamietnúť zníženie za prenájom žiadateľovi z dôvodu
vykurovacieho obdobia.
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 133/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce zamieta zníženie prenájmu Kultúrneho domu v
Ladcoch za účelom konania svadby žiadateľovi Petrovi Ľachkému, bytom Pavla Koyša
191/191, Ladce
Hlasovanie:
Za : 6 ( Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Ing. Ján Abrahámovský)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

15. Pripomienky a návrhy
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, požiadal o úpravu detského ihriska
v Tunežiciach a o úpravu komunikácií. Prisľúbil, že poskytne mechanizmy na úpravu
plochy detského ihriska.
Ing. Monika Števanková, poslankyňa, sa spýtala na kompostéry pre občanov.
Starosta obce informoval , že čakáme na podmienky a termín výzvy na daný projekt.
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, informovala o ponuke na odkúpenie akcií
spoločnosti Prima banka Slovensko,a.s. v celkovej kúpnej cene 1 755 EUR.
Ing. Monika Števanková, poslankyňa, sa spýtala ako sa pokračuje s plánovanou
rekonštrukciou kultúrneho domu.
Starosta obce odpovedal, že projekt „Modernizácia a energetická optimalizácia
Kultúrneho domu Ladce“ rieši kompletné zateplenie obvodových stien objektu,
výmenu okien a dverí v obvodovom plášti a následne prepracovaný systém
vykurovania a vzduchotechniky. KD po prestavbe bude plniť pôvodnú funkciu
kultúrno-spoločenského charakteru. Toho času je projekt pred schválením na
stavebné povolenie a čaká sa na Výzvu Ministerstva kultúry o dotáciu.
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Starosta obce informoval o verejnom obstarávaní - otváranie obálok na projekt
„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladce“. Ponuku nepredložila žiadna firma.
Vzhľadom k tomu musíme pristúpiť na iné možnosti. Oslovené spoločnosti zdôvodnili
nezáujem zúčastniť sa verejnej súťaže vzhľadom na krátkosť času.
Ing. Monika Števanková, poslankyňa, sa spýtala v akom štádiu vybavovania sú
podklady pre územné rozhodnutie na kanalizáciu na ulici Tajovského v Tunežiciach.
Starosta obce odpovedal , že sú pripravené na podpis zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena na pozemky cez ktoré bude vybudovaná kanalizácia.
Starosta obce informoval o prijatí Petície občanov obce Ladce proti zriadeniu
dočasného utečeneckého tábora v areáli „Kaštieľa“ v obci Ladce. Zbieranie podpisov
na petičné hárky trvalo od polovice júla 2015 do konca augusta 2015. Svojim
podpisom vyjadrilo nesúhlas so zriadením tábora v obci Ladce 1235 oprávnených
voličov obce Ladce, to znamená 58,78 %.
14. Ukončenie zasadnutia
Na záver starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a
návrhoch prítomných zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval
prítomným za účasť.
V Ladcoch 15. októbra 2015
Zapísala: Ľubica Šedíková

Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
.....................................
Ing. Monika Števanková

.....................................
Vladimír Chovanec
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