Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 10. decembra 2015

Zápisnica
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa
uskutočnilo dňa 10. decembra 2015 v obradnej miestnosti Obecného
úradu v Ladcoch.
Prítomní poslanci:

Ing. Peter Bračík,Dominik Koštialik, Gabriela Melicherová, Ing.
Monika Števanková, Ing. Ján Abrahámovský, František Meliš,
Bohumil Turza, Vladimír Chovanec

Ospravedlnení poslanci:

Mgr. Beáta Kolenová

Ďalej boli prítomní: Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce
Ľubica Šedíková, zapisovateľka
Alena Suchárová, referentka obecného úradu
Ľubomíra Porubčanová, referentka obecného úradu
Ing. Alena Černotovaá, ekonómka obce
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
12.11. 2015
5. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o výsledkoch kontroly
6. Návrh plánu práce Hlavnej kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2016
7. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2016
8. Návrh rozpočtu na rok 2016
9. Návrh plánu a práce zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
10. Schválenie VZN o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby
11. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
12. Schválenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov
13. Schválenie zadania k Územnému plánu obce Ladce
14. Schválenie finančného príspevku
15. Informácia o NFP v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci
Ladce“
16. Informácia o projekte, ktorý zlepší orientáciu záchranárov
17. Pripomienky a návrhy
18. 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
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b) podľa podpísanej prezenčnej listiny je prítomných 8 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:
Ing. Moniku Števankovú, Gabrielu Melicherovú, Bohumila Turzu
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Františka Meliša, Ing. Jána Abrahámovského
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková
Uznesenie č. 142/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Moniku Števankovú, Gabrielu Melicherovú, Bohumila Turzu
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský,
František Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík)
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.9 - Schválenie úpravy rozpočtu č.6 obce Ladce na rok 2015
b) bod č.10 - Schválenie nájomnej zmluvy s PD Košeca a.s
Poradie ostatných bodov sa posúva
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 143/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania
obecného zastupiteľstva s doplnením nových bodov č. 9, 10.
a) Bod č.9 - Schválenie úpravy rozpočtu č.6 obce Ladce na rok 2015
b) Bod č.10 - Schválenie nájomnej zmluvy s PD Košeca a.s
Poradie ostatných bodov programu sa posúva.
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský,
František Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

Schválený 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
12.11. 2015
5. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o výsledkoch kontroly
6. Návrh plánu práce Hlavnej kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2016
7. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2016
8. Návrh rozpočtu na rok 2016
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Schválenie úpravy rozpočtu č.6 obce Ladce na rok 2015
Schválenie nájomnej zmluvy s PD Košeca a.s.
Návrh plánu a práce zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
Schválenie VZN o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby
Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Schválenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov
Schválenie zadania k Územnému plánu obce Ladce
Schválenie finančného príspevku
Informácia o NFP v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci
Ladce“
Informácia o projekte, ktorý zlepší orientáciu záchranárov
Pripomienky a návrhy
Ukončenie zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Ladce
konaného dňa 12.11. 2015
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce.
Uznesením č.137/2015 OZ schválilo nájom časť pozemku KN-C o výmere 18 m2
pod prenosnú garáž nájomcovi Dušanovi Mateičkovi, bytom Janka Kráľa 464/464,
Ladce. Nájomná zmluva bola uzavretá medzi obcou a žiadateľom. Je
zverejnená na webovej stránke obce.
Uznesením č.138/2015 OZ uložilo referentke na úseku správa daní a poplatkov
pripraviť podklady pre vypracovanie nájomnej zmluvy s PD Košeca a.s., ktorá užíva
pozemky vo vlastníctve obce Ladce. Nájomná zmluva je vypracovaná a na
dnešnom zasadnutí sa bude schvaľovať.
Uznesením č.139/2015 OZ schválilo Farskému úradu Ladce finančný príspevok
na zakúpenie balíčkov pre deti na akciu Sv. Mikuláš. Finančný príspevok bol
vyplatený z pokladne dňa 02.12. 2015
Vyhodnotenie pripomienok z minulého zasadnutia :
Predloženie súpisu pozemkov, ktoré vlastní obec. Súpis obecných pozemkov sa
nachádza na listoch vlastníctva č. 1, č. 2023, č. 864, č. 413. Uvedené listy
vlastníctva sú dostupné na kataster portály aj s mapovými listami. Do konca
januára 2016 bude zhotovená mapa s farebným označením obecných pozemkov.
Na zasadnutí OZ dňa 10. 09. 2015 bola vznesená pripomienka a to čistenie
priestranstva na Bottovej ulici smerom do Lomu Tunežice. Pracovníci obecného
úradu vyrezali kríky vedľa cesty od odbočky do Lomu Tunežice smerom do
Považskej cementárne a.s..
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 144/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva obce Ladce zo dňa 12.11. 2015.
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský,
František Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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Návrh bol schválený

5. Správa Hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce predložila poslancom
informatívnu správu o kontrolnej činnosti za obdobie IV. štvrťroka 2015. Kontrola
bola zameraná na kontrolu zmlúv za prenájom hrobového miesta a kontrola
vyúčtovania úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu na nájomnej bytovke.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský,
František Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 145/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie stanovisko správu Hlavnej
kontrolórky obce Ladce o výsledku kontroly.
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský,
František Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

6. Návrh plánu Hlavnej kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2016
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce predložila poslancom
Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2016. Kontrolná činnosť bude
zameraná na výkon činností:
a) kontrola pokladne a hmotnej zodpovednosti
b) kontrola interných predpisov Základnej školy Ladce
c) kontrola dodržiavania vybraných všeobecne záväzných nariadení obce
d) kontrola použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce vo
vybranom subjekte
Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 146/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce
Ladce na I. polrok 2016.
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský,
František Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

7. Stanovisko Hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2016
Ing. Mgr. Monika Prekopová, Hlavná kontrolórka obce Ladce predložila poslancom
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 podľa §
18f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Stanovisko bolo vypracované na základe návrhu viacročného rozpočtu
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obce na roky 2016-2018 spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie
a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení.
V stanovisku skonštatovala, že rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Odporučila
obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2016 schváliť a návrh
rozpočtu obce Ladce na roky 2017-2018 zobrať na vedomie.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice .
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 147/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie stanovisko Hlavnej
kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2016.
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský,
František Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

8. Návrh rozpočtu na rok 2016
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom návrh rozpočtu obce
Ladce na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017-2018, ktorý je vypracovaný v súlade
so zákonmi a je predložený ako vyrovnaný s príjmami 1 600 990 EUR a výdavkami
1 600 990 EUR.
Poslanci prerokovali rozpočet jednotlivo po položkách a navrhli ho schváliť.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 148/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) schvaľuje rozpočet obce Ladce na rok 2016
b) berie na vedomie návrh rozpočtu obce Ladce na roky 2017-2018
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Vladimír Chovanec, Ing. Ján Abrahámovský,
František Meliš, Bohumil Turza, Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

9. Schválenie úpravy rozpočtu č.6 obce Ladce na rok 2015
Ing. Alena Černotová, ekonómka obce predložila poslancom úpravu rozpočtu č.6 na
rok 2015. Poslanci úpravu rozpočtu prerokovali a navrhli schváliť.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 149/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.6 obce Ladce na
rok 2015 nasledovne:
- zvýšenie bežných príjmov o 67 215 EUR
- zvýšenie kapitálových príjmov o 40 000 EUR
- spolu o 107 215 EUR
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Abrahámovský, František Meliš, Bohumil Turza), Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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Návrh bol schválený

9. Schválenie nájomnej zmluvy s PD Košeca a.s.
Alena Suchárová, referentka na úseku správa daní a poplatkov informovala
poslancov o vypracovaní nájomnej zmluvy medzi obcou Ladce a PD Košeca a.s.
Predmetom zmluvy je prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely. Celková
výmera pozemkov je 13,7663 ha. Cena nájmu v zmysle dohody zmluvných strán je
navrhnutá : pôda užívaná o výmere 2,8929 ha/20 EUR a pôda neužívaná : 10,8734
ha/5 EUR. Ročné nájomné za prenajaté pozemky na základe zmluvy je celkom vo
výške 112,22 EUR. Zmluva bude uzatvorená na dobu 10 rokov.
Poslanci v diskusií navrhli zmluvu o prenájme obecných pozemkov s PD Košeca a.s.
schváliť.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 150/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) prerokovalo podmienky nájomnej zmluvy s nájomcom PD Košeca a.s.
b) schvaľuje nájomnú zmluvu nájomcovi PD Košeca a.s. , Zliechovská cesta č.384,
018 63 Košeca v zastúpení Cíbik Peter, predseda predstavenstva. Predmetom
tejto zmluvy je výmera pozemkov 137 663 m2 z čoho je 2,8929 h pôda užívaná
a 10,8734 h pôda neužívaná. Pôda je zapísaná na evidenčnom liste nájomcu
vedenom Okresným úradom Ilava, odbor katastrálny.
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Abrahámovský, František Meliš, Bohumil Turza), Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Ing. Ján

Návrh bol schválený

11. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2016
Starosta obce informoval poslancov o predbežnom pláne zasadnutí OZ na rok 2016.
Zasadnutia OZ budú bývať spravidla raz mesačne, vždy druhý týždeň príslušného
mesiaca vo štvrtok o 17:00 hod.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 151/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
zastupiteľstva obce Ladce na rok 2016.

schvaľuje

plán

zasadnutí

Obecného

Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Abrahámovský, František Meliš, Bohumil Turza), Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Ing. Ján

Návrh bol schválený

12. Schválenie VZN o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby.
Ľubomíra Porubčanová, referentka obecného úradu informovala poslancov ohľadom
predloženého materiálu k tomuto bodu. Návrh VZN rieši úpravu času poskytovania
opatrovateľskej služby a výšku úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.
Obsahom VZN je aj postup ako predkladať žiadosť o posúdenie odkázanosti na
6
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sociálnu službu a podmienky uzatvárania Zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej
služby.
K predloženému návrhu dal pripomienku starosta obce a žiadal zapracovať do VZN
ďalšie dve prílohy a to prílohu č.3 a č.4 zákona č.448/2008 o sociálnych službách.
Prílohy boli zapracované do VZN. Článok XI. Záverečného ustanovenia bol
z predkladaného návrhu vypustený, nakoľko bol uvedený duplicitne aj pod
podpisom starostu.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 152/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) prerokovalo návrh VZN obce Ladce o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby.
b) schvaľuje VZN obce Ladce č.8 o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Abrahámovský, František Meliš, Bohumil Turza), Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Ing. Ján

Návrh bol schválený

13. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Alena Suchárová, referentka na úseku správa daní a poplatkov informovala
poslancov ohľadom predloženého materiálu k tomuto bodu. Predložený návrh VZN
odporúča zaviesť poplatok 0,015 EUR za 1 kg odovzdaného stavebného odpadu
a upravuje poplatok za vývoz komunálneho odpadu zvýšiť o 1 EUR za osobu a rok.
Tento návrh vychádza s výpočtu nákladov na zber a zneškodnenie odpadu.
K návrhu VZN bola podaná jedna pripomienka od Ing. Moniky Števankovej, ktorá
navrhla v č. 13, ods. 1,2,3 a 6 zmeniť poradie odsekov tak, aby bolo jednoznačné
ktoré doklady je potrebné predložiť v prípade zníženia alebo odpustenia poplatku.
Článok 13, ods. 3 písm. j) navrhla vypustiť, nakoľko poplatníci v hmotnej núdzi
môžu o úľavu požiadať individuálne. Pripomienky boli zapracované vo VZN.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 153/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) prerokovalo návrh VZN obce Ladce o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
b) schvaľuje VZN obce Ladce č.9 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Abrahámovský, František Meliš, Bohumil Turza), Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený
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14. Schválenie VZN o umiestňovaní plagátov.
Ľubica Šedíková, referentka obecného úradu informovala poslancov ohľadom
predloženého materiálu k tomuto bodu. Predložený návrh VZN upravuje tú časť
volebnej kampane, ktorá sa týka umiestňovania volebných plagátov pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov
samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí. Ďalej vyhradzuje kandidujúcim
subjektom
miesta
na
umiestňovanie
volebných
plagátov
a podmienky
umiestňovania volebných plagátov.
V návrhu VZN vyhradzuje obec Ladce kandidujúcim subjektom na umiestňovanie
volebných plagátov nasledovné miesta:
- informačné tabule v počte 3 kusy umiestnené v priestore križovatky
v Ladcoch
- na betónový valec umiestnený v priestore križovatky v Ladcoch
Poslanci v diskusií navrhli doplniť do VZN umiestňovanie volebných plagátov
v Horných Ladcoch na tabule, ktoré budú umiestnené na verejnom priestranstve pri
autobusovej zastávke a v Tunežiciach na verejnom priestranstve na ulici
Podjavorinskej. Uvedené návrhy boli zapracované do VZN.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 154/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) prerokovalo návrh VZN obce Ladce o umiestňovaní volebných plagátov
b) schvaľuje VZN obce Ladce č.10 o umiestňovaní volebných plagátov
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján
Abrahámovský, František Meliš, Bohumil Turza), Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Návrh bol schválený

15. Schválenie Zadania k územnému plánu obce Ladce
Starosta obce informoval poslancov, že doterajší platný Územný plán obce je
potrebné zaktualizovať a umiestniť nové rozvojové zámery. Taktiež oboznámil
poslancov s novými zámermi a podnetmi, ktoré priaznivo doplnia rozvoj sídla a ich
umiestnenie s primeraným plošným vymedzením overenia územnoplánovacieho
postupu. Cez prieskum trhu boli oslovené tri spoločnosti vypracovať ponuku Zmeny
a doplnky platného Územného plánu obce. Víťaznou sa stala spoločnosť Ateliér
Olympia, spol. s r.o., Bratislava.
Bohumil Turza, poslanec žiadal zapracovať medzi zámery územnoplánovacej
dokumentácie vybudovanie multifunkčného ihriska v Horných Ladcoch.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 155/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) berie na vedomie, že doterajší platný Územný plán obce je potrebné
zaktualizovať a umiestniť nové rozvojové zámery alebo vyvolané zmeny
funkčného usporiadania plôch územia obce Ladce riešiť zmenami a doplnkami
v zmysle § 30 stavebného zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oddiel 7-Aktualizácia
územnoplánovacej dokumentácie ( § 30, § 31)
b) súhlasí s novými zámermi a podmetmi, ktoré priaznivo doplnia rozvoj sídla a ich
umiestnenie s primeraným plošným vymedzením overenia územnoplánovacieho
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postupu
berie na vedomie zahájenie procesu obstarávania územnoplánovacej
dokumentácie plánu obce dokumentácie „Zmien a Doplnkov územného plánu
obce Ladce „
d) schvaľuje Zadanie k Územnoplánovacej dokumentácie obce Ladce
e) súhlasí,
že
proces
obstarávania
a schvaľovania
územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
f) berie na vedomie informáciu o vyhodnotení prieskumu trhu k zadaniu
územnoplánovacej dokumentácie - zmeny a doplnky
c)

Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Abrahámovský, František Meliš, Bohumil Turza), Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Ing. Ján

Návrh bol schválený

16. Schválenie finančného príspevku
Dominik Koštialik, poslanec informoval poslancov o návrhu kultúrnej komisie
poskytnúť jednorazový finančný príspevok pre hudobnú skupinu FONETIK na
nahrávanie prvého CD.
Poslanci v diskusií navrhli zamietnúť schválenie finančného príspevku z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 156/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce
a) prerokovalo návrh kultúrnej komisie o poskytnutie jednorazového finančného
príspevku pre hudobnú skupinu FONETIK na nahrávanie prvého CD
b) zamieta poskytnutie finančného príspevku pre hudobnú skupinu FONETIK na
nahrávanie prvého CD
Hlasovanie:
Za : 7 (Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Meliš, Bohumil Turza), Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 1 (Dominik Koštialik)

Ing. Ján Abrahámovský, František

Návrh bol schválený

17. Informácia o NFP v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia
v obci Ladce“
Starosta obce informoval poslancov o vydanom Rozhodnutí Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky o neschválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia. Predložená žiadosť nesplnila
kritéria formálnej správnosti definované vo Výzve na predkladanie žiadosti o NFP.
Firma Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, Žilina, ktorá vypracovala žiadosť
o poskytnutie NFP na projekt verejného osvetlenia zaslala obci dobropis. Starosta
obce informoval poslancov aj o ponuke Slovenskej sporiteľne a.s., ktorá poskytuje
dlhodobý investičný úver z úverovej linky EBRD (Európska banka pre obnovu a
rozvoj) na financovanie projektov energetických úspor miest a obcí MUNSEFF
s možnosťou získania nenávratného grantu z prostriedkov EU. Pre krátkosť času je
nereálne získať danú ponuku.
Ďalej informoval, že jednou z možností je aj uzatvorenie koncesnej zmluvy
o modernizácií verejného osvetlenia. Konkrétne na výmenu svetelných bodov,
vodičov a rozvádzačov. Požiadame o vypracovanie cenových ponúk. Na základe
ponúk sa potom môžeme rozhodnúť.
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Predložený materiál je súčasťou zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 157/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o NFP v rámci
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladce“.
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Abrahámovský, František Meliš, Bohumil Turza), Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Ing. Ján

Návrh bol schválený

18. Informácia o projekte, ktorý zlepší orientáciu záchranárov
Starosta obce informoval poslancov o ponuke firmy PORTAL s.r.o., Horný Val 8/17,
Žilina v zastúpení konateľom Jánom Kurom o možnosti realizácie projektu, ktorý
vyrieši pomocou priradenia GPS súradníc k súpisným číslam domov, orientáciu
záchranárov v obci Ladce.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 158/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o projekte, ktorý
zlepší orientáciu záchranárov v obci Ladce
Hlasovanie:
Za : 8 (Dominik Koštialik, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Mgr. Beáta Kolenová,
Abrahámovský, František Meliš, Bohumil Turza), Ing. Peter Bračík)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Ing. Ján

Návrh bol schválený

19. Pripomienky a návrhy
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, sa spýtal, kedy sa preloží stĺp na Tajovského
ulici v Tunežiciach a kedy firma Váhostav-Sk,a.s. odprace neporiadok pri plote p.
Sabadkovej, okolo detského ihriska a od zastávky k p. Kuľkovi.
Starosta obce odpovedal, že požiadal o vyjadrenie Stredoslovenskú energetiku a.s.
o preloženie stĺpa a o vyčíslenie nákladov. Vlastníci pozemkov dali súhlas na
umiestnenie stĺpa. Stredoslovenská energetika a.s. zatiaľ neposlala žiadne
vyčíslenie nákladov, budeme to urgovať.
Pracovníci obecného úradu pofotili všetky škody na majetku, ktoré spôsobila firma
Váhostav-Sk,a.s. Včera bolo jednanie a bolo dohodnuté, že budúci týždeň sa to
bude odstraňovať.
Ing. Peter Bračík, poslanec, sa spýtal na rozšírenie cintorína.
Starosta obce odpovedal, že rozšírenie cintorína je dočasne vyriešené a to v mieste
kde boli detské hroby.
Dominik Koštialik, poslanec, sa spýtal, dokedy robí firma Váhostav-SK, a.s., aké
budú cesty cez vianočné sviatky a ako sa bude odhŕňať sneh.
Starosta obce odpovedal, že firma Váhostav-SK, a.s. prisľúbila udržiavať miestne
komunikácie v prejazdnom stave a priebežne čistiť ulice. Ulice Vážska, Kukučínova
a Kollára bolo navrhnuté zaasfaltovať ryhu nad kanalizáciu a vodovodom a všetky
prípojky, aby sa dalo potom chodiť, aby nebol problém s odhŕňaním snehu. Zápis
jednania s Váhostavom-SK, a.s. je zverejnený aj na webovej stránke obce. Na zajtra
som zvolal Štátny stavebný dohľad na výstavbu kanalizácie.
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Predložia návrh aj s cenovou ponukou na opravu miestnych komunikácií na
uliciach Vážska, Kukučínova, Kollára a Pavla Koyša. Všetky práce v obci by mali byť
ukončené do 18.12.2015. Na ďalšom pracovnom stretnutí budú dohodnuté aj
podmienky zimnej údržby.
Ing. Monika Števanková, poslankyňa, sa spýtala na čistenie potokov.
Bohumil Turza, poslanec, požiadal o úpravu cesty v Horných Ladcoch od zastávky
k bytovke.
Starosta obce informoval poslancov:
- o vyčíslení sumy za práce okolo MŠ, ktoré vykonal p. Štefan Kútny
- o začatí prác na verejnom osvetlení IBV za kaštieľom
- o zámere preloženia pamätníka padlých z križovatky na priestranstvo pred KD,
požiadali sme Ministerstvo kultúry o dotáciu na rekonštrukciu uvedeného
pamätníka padlých
- o výzve na predkladanie žiadostí o NFP „Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov“
- odvodnenie ciest sa začalo robiť v Horných Ladcoch
- máme prisľúbené kontajnery na separovaný zber
20. 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 10. decembra 2015
Zapísala: Ľubica Šedíková

Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
.....................................
František Meliš

.....................................
Ing. Ján Abrahámovský
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