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Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 18. júna 2015 v obradnej miestnosti Obecného úradu 

v Ladcoch. 

Prítomní poslanci: Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, 
 Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza,  
 Ing. Ján Abrahámovský 

   
 
Ospravedlnené poslankyne: Gabriela Melicherová, Ing. Monika Števanková 
 
Ďalej boli prítomní:  Ľubica Šedíková, zapisovateľka 
 Ing. Alena Černotová, ekonómka obce  
 Alena Suchárová, referentka obecného úradu 

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka Základnej školy Ladce 
 
Prezenčná listina tvorí  prílohu tejto zápisnice.  
 
Program :   
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Ladce konaného dňa  

21.05. 2015 
5. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku školských zariadení 
6. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za 

rok 2014 
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014  
8. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za I. štvrťrok 2015 
9. Schválenie úpravy rozpočtu č. 3 na rok 2015 
10. Správa o kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce za I. polrok 2015 
11. Návrh plánu Hlavnej kontrolórky obce Ladce na II. polrok 2015  
12. Informácia o výbere daní a poplatkov 
13. Pripomienky a návrhy 
14. Ukončenie zasadnutia          

     

R O K O V A N I E 
 

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 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. Beátu Kolenovú, Ing. Petra Bračíka, Františka Meliša   
 

Uznesenie č. 80/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beátu Kolenovú, Ing. Petra Bračíka, Františka Meliša   
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Ing. Ján Abrahámovský , Bohumil Turza 

 
Písaním zápisnice bola určená: Ľubica Šedíková 
 

3. Schválenie 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. 13  - Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

projektu  „ Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladce „ 
b) bod č. 14  - Informácia  o záujme stať sa členom občianskeho združenia MAS-

VRŠATEC 
c) bod č. 15  - Informácia o stretnutí s rehoľnými sestrami Spoločnosť dcér 

kresťanskej lásky  sv. Vincenta de PAUL Nitra 
d) bod č. 16  - Prefinancovanie úveru z Prima banky Slovensko a.s. iným bankovým 

subjektom 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 81/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením nových bodov č.13, 14, 15, 16  
Bod č. 13)  Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu 
„ Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladce „ 
Bod č. 14)  Informácia o záujme stať sa členom občianskeho združenia MAS -
VRŠATEC 
Bod č. 15)  Informácia o stretnutí s rehoľnými sestrami Spoločnosť dcér kresťanskej 
lásky sv. Vincenta de Paul 
Bod č.16)  Prefinancovanie úveru z Prima banky Slovensko a.s. iným bankovým 
subjektom 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
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Úprava programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Ladce konaného dňa  

21.05. 2015 
5. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku školských zariadení 
6. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za 

rok 2014 
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014  
8. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za I. štvrťrok 2015 
9. Schválenie úpravy rozpočtu č. 3 na rok 2015 
10. Správa o kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce za I. polrok 2015 
11. Návrh plánu Hlavnej kontrolórky obce Ladce na II. polrok 2015  

12. Informácia o výbere daní a poplatkov 
13. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu 

„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladce „ 
14. Informácia o záujme stať sa členom občianskeho združenia MAS-VRŠATEC 
15. Informácia o stretnutí s rehoľnými sestrami Spoločnosť dcér kresťanskej lásky 

sv. Vincenta de Paul Nitra 
16. Prefinancovanie úveru z Prima banky Slovensko a.s. iným bankovým subjektom 
17. Pripomienky a návrhy 
18. Ukončenie zasadnutia 
 
4. Plnenie uznesení a vyhodnotenie pripomienok z rokovania Obecného 
zastupiteľstva obce Ladce konaného dňa 21.05. 2015 
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. 
Na zasadnutí OZ dňa 21.05. 2015 bolo prijatých  19 uznesení od čísla 61 po 

číslo 79/2015. 

 
Uznesením č.61/2015 bola OZ zvolená návrhová komisia 
 
Uznesením č.62/2015 OZ schválilo upravený program rokovania OZ s doplnením 
nových bodov 
Bod č. 18) Schválenie projektu z recyklačného fondu na obstaranie nádob na zberný 
dvor 
Bod č. 19) Schválenie priestorov pre Farskú charitu Ladce 
 
Uznesením č.63/2015 OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ zo dňa 

16.04. 2015 

Uznesením č.64/2015 OZ schválilo materiálnu pomoc a finančnú pomoc vo výške 

200 EUR na zabezpečenie akcie Dňa detí a rodiny v roku 2015. Finančný príspevok  

bol vyplatený z pokladne obecného úradu.  

Uznesením č.65/2015 OZ schválilo  finančný príspevok vo výške 50 EUR 

Dominike Habánkovej, bytom Záhradná 145/145, Ladce, na reprezentáciu Ladiec 

na Svetovom finále programu Odysea mysle a Jozefovi Mihálikovi ml., bytom 

Hviezdoslavova 41/41, Ladce časť Tunežice ,na športovú sezónu 2015 na motokros- 

pitbike. Finančné príspevky  boli vyplatené z pokladne obecného úradu. 
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Uznesením č.66/2015 OZ schválilo Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Ladce 

bezplatný prenájom sály Kultúrneho domu v Ladcoch na deň 21.11. 2015 na 

organizovanie Katarínskej zábavy. 

Uznesením č.67/2015 OZ schválilo Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školského zariadenia a na žiaka súkromnej 

základnej umeleckej školy v územnej pôsobnosti obce Ladce a na dieťa, žiaka 

navštevujúce centrum voľného času mimo územnej pôsobnosti obce Ladce. Návrh  

VZN bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce 

a webovej stránke obce. Na dnešnom rokovaní OZ sa bude schvaľovať. 

Uznesením č.68/2015 OZ schválilo poplatok 120 EUR za prenájom hrobového 

miesta hrobky na dobu 20 rokov a stanovilo účinnosť Dodatku č.1 k VZN č.3/2011 

o prevádzkovom poriadku  pohrebiska od 01.01. 2016. Dodatok je zverejnený na 

úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. Účinnosť nadobudne od 01.01. 

2016. 

   

Uznesením č.69/2015 OZ schválilo Dodatok č.1 k VZN č. 3/2014 – Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce. Dodatok bol v zákonom 

stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. 

Právoplatnosť nadobudol dňa 06.06. 2015. Uznesenie sa plní. 

Uznesením č.70/2015 OZ zobralo  na vedomie Návrh záverečného účtu obce Ladce 

za rok 2014. Návrh záverečného účtu obce Ladce za rok 2014 bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Na dnešnom zasadnutí OZ sa bude 

schvaľovať.  

 

Uznesením č.71/2015 OZ schválilo nájom pozemku o výmere 140 m2, ktorý vznikol 

odčlenením od pozemku KN-C 1173/1, záhrada v k.ú. Ladce , vedenom na LV č. 1, 

vlastníka Obec Ladce, 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, 

žiadateľovi Ľubošovi Strapkovi a manželke Zuzane Strapkovej, obaja bytom Janka 

Kráľa 464/464, 018 63 Ladce za cenu schválenú uznesením obecného zastupiteľstva 

zo dňa 21.02. 2012 pod číslom 15/2012, t.j. 0,01 EUR/m2 . Nájomná zmluva bola 

uzavretá medzi obcou a žiadateľom. Je zverejnená na webovej stránke obce.  

Uznesením č.72/2015 OZ schválilo nájom pozemku podľa § 9a, ods. 9 zákona NR 

SR č. 138/1991 ZB. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o výmere 186 m2, 

ktorý vznikol odčlenením od pozemku KN-C 601/1, zastavané plochy a nádvoria 

v k.ú. Ladce, vedenom na LV č.1, vlastníka obec Ladce, Branislavovi Liptákovi 

a manželke Márii Liptákovej, obaja bytom Vážska 397/397, 018 63 Ladce za cenu 

schválenú uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02. 2015 pod číslom 

15/2012, t.j. 0,01 EUR/m2 na dobu 5 rokov. Nájomná zmluva bola uzavretá medzi 

obcou a žiadateľom. Je zverejnená na webovej stránke obce.  

Uznesením č.73/2015 OZ zobralo na vedomie ponuku Slovenskej sporiteľne, a.s. za 

účelom prefinancovania zostatku úveru v Prima banke Slovensko a.s. a schválilo 

podanie žiadostí o možné prefinancovanie úveru z Prima banky Slovensko a.s. iným 
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bankovým subjektom za účelom zníženia ceny úveru. Novú ponuku zaslali: Prima 

banka Slovensko, a.s. , Slovenská sporiteľňa a.s. Na dnešnom rokovaní OZ budú 

predložené ponuky uvedených bankových subjektov.  

Uznesením č.74/2015 OZ  schválilo návrh štúdie rekonštrukcie Záhradnej ulice. 

Uznesením č.75/2015 OZ zobralo na vedomie  informáciu o zaslaní žiadosti o 

pridelení bezplatného prebytočného štátneho majetku osobného vozidla SUV Nissan 

X-Trail .   

Uznesením č.76/2015 OZ zobralo na vedomie  ponuku na elektronickú aukciu ceny 

plynu a elektriny .   

Uznesením č.77/2015 OZ schválilo projekt z Recyklačného  fondu, zaradený na 

obstaranie zberných nádob určených na triedený zber. 

Uznesením č.78/2015 OZ zobralo na vedomie žiadosť Farskej charity Ladce o pomoc 

pri získaní priestorov na vykonávanie charitatívnej činnosti. 

Uznesením č.79/2015 OZ zobralo na vedomie informáciu o hodnotení stavu stromov 

na ulici Cementárska a Záhradná. 

 
Vyhodnotenie pripomienok z minulého zasadnutia : 
Skontrolovanie stromov v areáli MŠ v Ladcoch : Zdravotný stav stromov posúdi 
arborista p. Kuliha , dňa 19.06. 2015. Na základe vyhodnotenia a posúdenia 
stromov sa rozhodne o ošetrení alebo o výrube stromov. 
 
Vyčistenie rigolu vedľa cesty smerom na kopanice v Horných Ladcoch 
Začali sa vysekávať kríky a náletové dreviny vedľa cesty a vzhľadom na rozsah prác 
bude sa pokračovať v priebehu mesiaca.   
 
Vypracovanie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. V súčasnosti je 
vypracovaný Návrh Organizačného poriadku OZ. V priebehu 2 týždňov bude 
odkontrolovaný po právnej stránke a elektronický bude zaslaný poslancom na 
pripomienkovanie. Na najbližšom zasadnutí OZ bude predložený na schválenie. 
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 82/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 
a vyhodnotenie pripomienok  Obecného zastupiteľstva obce Ladce zo dňa 21.05. 2015. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 

 
 
 



Zápisnica obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 18. júna  2015 
 
 

 

6 
 

5. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku školských 
zariadení 
Návrh uvedeného VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke 
obce.  K uvedenému návrhu neboli podané žiadne pripomienky a návrhy občanov. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 83/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje VZN č. 4/2015  o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školského zariadenia a na 
žiaka súkromnej základnej umeleckej školy v územnej pôsobnosti obce Ladce a na 
dieťa, žiaka navštevujúce centrum voľného času mimo územnej pôsobnosti obce Ladce 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

 

6. Stanovisko Hlavnej kontrolórky (HK) obce Ladce k Záverečnému účtu 

obce Ladce za rok 2014 
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení so stanoviskom HK k 
Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2014.  Záverečný účet obce Ladce za rok 2014 
bol skontrolovaný po formálnej a obsahovej stránke. Obsahuje všetky zmeny rozpočtu 
a rozpočtové opatrenia starostu obce. V stanovisku je poukázané na fakt, že 
uznesením č.70/2013 OZ udelilo právomoc starostovi obce na úpravu rozpočtu 
v rámci rozpočtových kapitol. Konštatuje, že bola dodržaná informačná povinnosť zo 
stany obce Ladce ohľadom zverejnenia Záverečného účtu za rok 2014. 
Na základe kontrolovaného prepočítania rozpočtu a metodického usmernenia bol 
stanovený príspevok do rezervného fondu. HK zhodnotila stav a vývoz zadlženosti 
obce Ladce. Konštatovala, že obec Ladce pravidelnými splátkami uhrádza bankové 
úvery a plní dlhodobé záväzky. V stanovisku vyhodnotila stav zadlženosti obce. HK 
skonštatovala, že obec Ladce vysporiadala za rok 2014 finančné vzťahy voči všetkých 
subjektom v súlade so zákonom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti HK 
odporučila obecnému zastupiteľstvu v Ladcoch prerokovanie Záverečného účtu obce 
Ladce za rok 2014 a v zmysle § 16 ods. 10 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
prerokovanie uzavrieť s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 
výhrad. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.  
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 84/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie stanovisko Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2014  
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
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7. Schválenie Záverečného účtu obce Ladce za rok 2014 
Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2014 bol zverejnený na úradnej tabuli 
obce a na  webovej  stránke obce. K uvedenému návrhu neboli podané žiadne 

pripomienky a návrhy občanov.  
  
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 85/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) konštatuje, že Záverečný účet obce Ladce za rok 2014 obsahuje náležitosti  
      stanovené zákonom č.583/2004 Z.z. 
b) konštatuje, že Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2014 bol predložený 

na verejnú diskusiu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
c) berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému 

účtu obce Ladce za rok 2014, ktorý odporučila uzavrieť s výrokom : celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad  

d) schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výšku 4 115 EUR do rezervného 
fondu 

e) schvaľuje Záverečný účet obce Ladce za rok 2014  
         
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 

8. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za I. štvrťrok 2015 
Ing. Alena Černotová, ekonómka predložila poslancom informáciu o čerpaní  rozpočtu  
za I. štvrťrok 2015.  
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 86/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za I. štvrťrok 2015. 
        
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 
 

9. Schválenie úpravy rozpočtu č. 3 obce Ladce na rok 2015 
Ing. Alena Černotová, ekonómka predložila poslancom úpravu rozpočtu č. 3 na rok 
2015. Poslanci úpravu rozpočtu prerokovali a navrhli schváliť. 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 87/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.3 obce Ladce na 
rok 2015 nasledovne : 
- zvýšenie bežných príjmov o 11 250 EUR  
- zvýšenie príjmových finančných operácií vo výške 27 412 EUR  
- spolu o 38 662 EUR 
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- zvýšenie bežných výdavkov o 11 250 EUR  
- zvýšenie výdavkových finančných operácií vo výške 27 412 EUR  
- spolu o 38 662 EUR 

 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

 

10. Správa o kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky za I. polrok 2015  
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení so správou o kontrolnej činnosti 
Hlavnej kontrolórky za obdobie I. polroka 2015 . 
Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola :  
- kontrola rozhodnutí na užívanie verejného priestranstva 

- kontrola zameraná na formálnu a vecnú správnosť nájomných zmlúv a ich 
evidenciu 

- kontrola daní za ubytovanie 
V prípade zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia a to formou prijatia VZN alebo 
zmenou, vypracovať a upraviť zmluvy o nájme nehnuteľnosti. 
Okrem vykonaných kontrol boli spracované : 
- stanovisko k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2014 
- Štatút obce Ladce 
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 88/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
Hlavnej kontrolórky obce Ladce za I. polrok 2015. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

11. Návrh plánu práce Hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015 
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s návrhom plánu práce Hlavnej 
kontrolórky na  II. polrok 2015. 
Kontrolná činnosť v II. polroku 2015 bude zameraná na výkon týchto činností : 
Kontrola zmlúv na prenájom hrobového miesta, pokladne a hmotnej zodpovednosti, 
vyúčtovania na nájomnej bytovke, interných predpisov Základnej školy Ladce, 
kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva a kontroly 
vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK tvorím prílohu zápisnice .   
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 89/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie Návrh plánu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce  na a II. polrok 2015. 
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Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

12. Informácia o výbere daní a poplatkov 
Alena Suchárová, referentka na úseku správy daní a poplatkov informovala 
poslancov o výbere daní a poplatkov k 18.06. 2015. 
1. Daň z nehnuteľnosti 
Predpis dane z nehnuteľnosti na rok 2015 –   130 837 EUR 
Nedoplatky za minulé roky  (stav k 31.12. 2014) –      8 316 EUR 
Doteraz bolo vybraté celkom 51 584, 57 EUR, čo predstavuje fyzické osoby (občania)  
69 % a právnické osoby (podnikatelia) 33 % 
2. Daň za psa 

Predpis dane za psa na rok 2015 –    1 843, 86 EUR 
Nedoplatky za minulé roky  (stav k 31.12. 2014) –     623, 70 EUR 
Doteraz bolo vybraté celkom 1 435, 50 EUR, čo predstavuje 77 % . 
3. Poplatok za vývoz PDO 
Predpis na rok 2015 -      51 154 EUR 
Nedoplatky za minulé roky  (stav k 31.12. 2014) – 10 000 EUR 
Doteraz bolo vybraté celkom 33 903 EUR , čo predstavuje 66 % 
4. Daň za ubytovanie 
Daň za ubytovanie sa vyberá podľa potreby priebežne každý mesiac.  
Poslanci uvedenú informáciu o výbere daní a poplatkov prerokovali a navrhli, aby  
Alena Suchárová, referentka na úseku správy daní a poplatkov vypracovala do 
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva podrobnejší zoznam dlhodobých 
neplatičov.  
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 90/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a)  berie na vedomie informáciu o výbere daní a poplatkov  
b)  ukladá správcovi daní a poplatkov vypracovať podrobnejší zoznam neplatičov do 

najbližšieho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

13. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
projektu „ Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladce“ 
Starosta obce informoval poslancov, že v rámci projektu „Modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Ladce“  je potrebné schváliť predloženie žiadosti o NFP, zabezpečenie 
realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci a zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie projektu.  
 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 91/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje 

a)  predloženie Žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu  
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladce“, ktorý je realizovaný  
obcou Ladce 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

14. Informácia o záujme stať sa členom občianskeho združenia MAS-
VRŠATEC 
Starosta obce informoval poslancov o možnosti obce Ladce stať sa členom 
občianskeho združenia MAS-VRŠATEC. V členstve je možnosť získať nenávratné 
finančné príspevky na obnovu obce. Členmi v MAS-VRŠATEC je 21 obcí 
nachádzajúcich sa v okresoch Trenčín a Ilava. Žiadosť o členstvo bude odoslaná na 
schválenie občianskemu združeniu MAS-VRŠATEC. Kladne vybavená žiadosť bude 
predložená na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 92/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu stať sa členom 
občianskeho združenia MAS-VRŠATEC. 
 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

15. Informácia o stretnutí s rehoľnými sestrami Spoločnosť dcér 
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Nitra 
Starosta obce oboznámil poslancov o stretnutí s rehoľnými sestrami ohľadom 
ochrany objektu kaštieľa. Pri tejto príležitosti riešili aj výzvu na priznanie dane 
z nehnuteľnosti, nakoľko tým, že stavba sa nevyužíva na náboženské obrady 
nevzťahuje sa na ňu oslobodenie od platenia daní z nehnuteľností. Z tohto dôvodu je 
potrebné doriešiť aj nedoplatok dane z nehnuteľnosti za obdobie 5 rokov.  Rehoľné 
sestry pri stretnutí oboznámili starostu zo zlou finančnou situáciou a požiadali 
o odklad riešenia dane z nehnuteľností z dôvodu predaja kaštieľa a parku.   

Poslanci navrhli počkať na vyriešenie  z odkúpením kaštieľa a parku a následné 
finančné vyrovnanie dane z nehnuteľnosti . 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 93/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie informáciu o stretnutí s rehoľnými sestrami Spoločnosť dcér 

kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Nitra  
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b) konštatuje, že k vyrovnaniu dane z nehnuteľnosti za kaštieľ a park v Ladcoch 
sa obecné zastupiteľstvo vyjadrí po priebehu rokovaní o kúpe kaštieľa a parku 

 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený 

16. Prefinancovanie úveru z Prima banky Slovensko a.s. iným bankovým 

subjektom 
Starosta obce predložil poslancom ponuku Slovenskej sporiteľne, a.s. a Prima banky 
Slovensko, a.s. na prefinancovania zostatku úveru. 
Mgr. Beáta Kolenová, poslankyňa, preverila ponuky uvedených bankových subjektov 
na prefinancovanie úveru obce. Z výpočtov vyšla najvýhodnejšia ponuka z Prima 
banky Slovensko, a.s. Na základe tejto informácie poslanci rozhodli zostať v Prima 
banke Slovensko, a.s.   
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
Uznesenie č. 94/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) zamieta prefinancovanie úveru obce Ladce iným bankovým subjektom 
b) schvaľuje zotrvanie v Prima banke Slovensko, a.s. za podmienky vypracovania   

Dodatku k úverovej zmluve so zapracovaním zmien v prezentovanej ponuke na 
zníženie úrokovej sadzby úveru.  

 
Hlasovanie:  
Za : 7 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Bohumil Turza, 
Ing. Ján Abrahámovský) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 

Návrh bol schválený 

17. Pripomienky a návrhy 
Bohumil Turza, poslanec, požiadal zaslať  výzvu majiteľovi firmy  H-AQUA, spol. 
s.r.o., aby pokosil trávu v areáli firmy  z dôvodu bezpečnosti občanov. Ďalej požiadal, 
aby sa strihal živý plot okolo pána Černotu v Horných Ladcoch. 
František Meliš, poslanec, upozornil, že treba vyčistiť potok okolo Považskej 
cementárne a.s. Ladce. 
Starosta obce odpovedal, že potoky sa budú čistiť budúci týždeň. 
František Meliš, poslanec, sa spýtal, prečo nemôžu mať na obecnej nájomnej 
bytovke nájomníci trvalý pobyt. 
Starosta obce odpovedal, že sa musí prijať nové VZN. 
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec, sa spýtal, ako sa pokračuje s projektovou 
dokumentáciou kanalizácie na ulici Tajovského v Tunežiciach. 
Starosta obce oboznámil s prípravou projektov a problémom napojenia na 

prečerpávaciu stanicu. Nakoľko kanalizácia musí ísť cez súkromné pozemky, obecný 
úrad pozve vlastníkov domov a pozemkov, ktorých sa to týka na prerokovanie situácie 
a riešenia tohto problému.  
Ing. Ján Abrahámovský, poslanec , na základe podnetu Jaroslava Bielika, požiadal 
o odpratanie šutoliny za autobusovou zástavkou v Tunežiciach.  
Starosta obce informoval poslancov, že od 01.09. 2015 bude otvorená nová trieda 
v Materskej škôlke v Ladcoch, kde budú chodiť 2,5 a 3 ročné deti. 
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Od 01.07. 2015 nastúpia pracovať na Obecný úrad Ladce počas 9 mesiacov dve 
občianky Ladiec v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Budú 
poberať príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Pracovať budú na pozícií 
upratovačka a pomocné administratívne práce .     
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce, pozvala poslancov na Školskú 
akadémiu, ktorá sa uskutoční 26.06. 2015 o 16:OO hod. v areáli školy. Je pripravený 
bohatý kultúrno- športový program, prehliadka školy, výstava žiackych prác a predaj 
výrobkov, ktoré si môžete zakúpiť. 
František Meliš, poslanec, poďakoval pracovníkom Obecného úradu Ladce 
a vedeniu TJ Tatran Ladce za spoluprácu pri organizovaní hasičskej súťaže. 
 

18. 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 18. júna  2015 
 
 

Zapísala:  Ľubica Šedíková Ing. Jaroslav Koyš 
    starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
 
.....................................         .................................  
 Ing. Ján Abrahámovský             Bohumil Turza    

             
 

 

 
 


