P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 17. apríla 2014

1. Začiatok
2. Oboznámenie sa s programom zasadania a jeho schválenie.
a/ Určenie zapisovateľky :

p. Ľubomíra Porubčanová

b/ Schválenie návrhovej komisie: p. p. Daniela Hudecová,
Ján Abrahámovský, Ing. Jaroslav Koyš

c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Dominik K o š t i a l i k a Marián M a r k u š

3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci – ponuka.
4. Žiadosť o finančný príspevok na súťaž.
5. Schválenie odpredaja pozemku pre vybudovanie trafostanice pre SSE a.s. distribúcia Žilina.
6. Schválenie odpredaja pozemku pod garáž.
7. Schválenie dlhodobého prenájmu priestorov v KD – hudobná skupina Fonetik – Peter Ľachký.
8. Schválenie zámeru dlhodobého prenájmu priestoru v Osvetovej besede Tunežice.
9. Žiadosť o dotáciu na vypracovanie projektovej štúdie „Zníženie energ. náročnosti úpravou
obvodového a strešného plášťa budovy Materskej školy Ladce“.
10. Návrh na odkúpenie pozemkov pre potreby obce (kanalizácia a zlepšenie prístupu pre zberný
dvor).
11. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 4 na rok 2014.
12. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac marec a apríl 2014.
13. Pripomienky a návrhy.
14. Návrh na uznesenie.
15. Záver.

U ZN E SE N IE
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 17. apríla 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A . berie na vedomie
1.
2.

Informáciu o ponuke na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace marec a apríl 2014.

B. schvaľuje
1. Program zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení : p. p. Daniela Hudecová, Ján Abrahámovský, Gabriela Melicherová
3. Zapisovateľka :
4. Overovateľov zápisnice :

p. Ľubomíra Porubčanová
p. p. Dominik K o š t i a l i k

a František

Meliš

5. Schválenie finančného príspevku na súťaž
Uznesenie č. 132014
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo finančný príspevok vo výške 150 eur,
študentkám Gymnázia v Dubnici nad Váhom na európske kolo súťaže v tvorivom myslení
„Odysea mysle 2014“ v Liptovskom Mikuláši. Finančný príspevok prevezme Dominika
Habánková, bytom Ladce, Záhradná 145/145.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 – Marián Markuš, Ing. Jaroslav Koyš
6. Schválenie odpredaja pozemku
Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo predaj pozemkov v súlade s § 9a, ods. 8,
písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného
zreteľa a to pozemku parc. KN 123/1 o výmere ktorá bude stanovená geometrickým
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plánom pre SSE a. s. distribúcia Žilina, za cenu 20 eur/m .
Predmetný pozemok je evidovaný na LV č. 1, k. ú. Ladce.
Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9a) zákona č. 138/1997 Zb. o majetku obcí
v platnom znení.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 – Marián Markuš, Ing. Jaroslav Koyš
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7. Schválenie odpredaja pozemku pod garáž
Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo predaj pozemku v súlade s § 9a,
ods. 2, zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to pozemku parc. KN 1173/1
2
2
o výmere 41 m , za cenu 20 eur/m žiadateľovi p. Ľubomírovi Strapkovi, bytom Ladce,
Janka Kráľa 464/464. Pozemok je evidovaný na LV č. 1, k. ú. Ladce.
Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 – Marián Markuš, Ing. Jaroslav Koyš
8. Schválenie dlhodobého prenájmu priestorov v Dome kultúry
Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo dlhodobý prenájom priestorov
v súlade s § 9a) ods. 9) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v priestoroch
Domu kultúry, žiadateľovi p. Petrovi Ľachkému – hudobná skupina Fonetik, za cenu
30 eur/mesiac.
Podmienky nájmu budú stanovené následne nájomnou zmluvou.
Obec Ladce dodržala zákonný postu v zmysle § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 – Marián Markuš, Ing. Jaroslav Koyš
9. Schválenie zámeru dlhodobého prenájmu priestoru v Osvetovej besede Tunežice
Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo zámer dlhodobého prenájmu priestorov
v súlade s § 9a) ods. 9) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v priestore
Osvetovej besedy Tunežice, žiadateľom Ing. Liškovi a Ing. Uhrinovi.
Podmienky nájmu budú stanovené následne nájomnou zmluvou.
Obec Ladce dodržala zákonný postu v zmysle § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 – Marián Markuš, Ing. Jaroslav Koyš
10. Schválenie dotácie na vypracovanie projektovej štúdie pre Materské centrum „MIMČO“
Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo dotáciu vo výške 140 eur pre Materské centrum
„MIMČO“ na vypracovanie projektovej štúdie „Zníženie energetickej náročnosti úpravou
Obvodového a strešného plášťa budovy Materskej školy Ladce“.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 – Marián Markuš, Ing. Jaroslav Koyš
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11. Schválenie odkúpenia pozemku pre potreby obce (zlepšenie prístupu pre zberný dvor)
Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo zámer odkúpenia pozemku parc. č. KN 727
pre zlepšenie prístupu pre zberný dvor od vlastníka pozemku p. Miroslava Koyša,
bytom Ladce, Pavla Koyša 228/228. Predávajúci akceptuje navrhnutú sumu za odpredaj
2
vo výške 20 eur/m predávaného pozemku.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 – Marián Markuš, Ing. Jaroslav Koyš
12. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 4 na rok 2014
Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce č. 4
na rok 2014.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 – Marián Markuš, Ing. Jaroslav Koyš

C. ukladá
V

Ladcoch 17. apríla 2014

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Dominik K o š t i a l i k
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....................................................
p. František M e l i š

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 17. apríla 2014 na obecnom úrade v Ladcoch

Prítomní: viď prezenčná listina - 7 - prítomných poslancov
2 - neprítomní poslanci – Marián Markuš, Ing. Jaroslav Koyš
ROKOVANIE
1. Zasadanie obecného zastupiteľstva začal a viedol starosta obce Ing. arch. Ján Remo.
2. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený program riadneho zasadania
obecného zastupiteľstva.
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 – Marián Markuš, Ing. Jaroslav Koyš
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p. p. Daniela Hudecová, Ján Abrahámovský, Gabriela Melicherová
Počet prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 – Marián Markuš, Ing. Jaroslav Koyš
Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Dominik K o š t i a l i k

a František M e l i š

3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci – ponuka
Zástupcovia spoločnosti AE konzultanti s. r. o. Zámocká 3, Bratislava oboznámili poslancov obecného
Zastupiteľstva s ponukou konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti rekonštrukcie verejného
osvetlenia v obci.
Ponuka tvorí prílohu zápisnice.
Obec môže urobiť rekonštrukciu verejného osvetlenia bez toho aby investovala vlastné finančné
prostriedky, vrátane všetkých nákladov (ako spracovanie projektovej dokumentácie a pod.). Obec bude
rekonštrukciu splácať iba z finančnej úspory za elektrickú energiu. Doba splácania je podľa rozsahu
a nákladov na rekonštrukciu.
Poslanci predložený návrh zobrali na vedomie. Spoločnosť AE konzultanti predloženia na
posúdenie návrh zmluvy o konzultačnej a poradenskej činnosti a na ďalšom zasadnutí bude
bod predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
4. Schválenie finančného príspevku na súťaž
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou študentiek gymnázia
v Dubnici nad Váhom o finančný príspevok na súťaž „Odysea mysle“ Dominiky Habánkovej, bytom
Ladce, Záhradná 145/145. Študentky sa tejto súťaže zúčastnili už viackrát, teraz bude európske kolo
v Liptovskom Mikuláši ktorého sa zúčastnia. Náklady sú vo výške 1200 eur z ktorých väčšiu časť
hradia rodičia ale vzhľadom na to že sa jedná o dosť vysoký finančný príspevok snažia väčšiu časť
prostriedkov získať aj sponzorsky. Ide o medzinárodný vzdelávací program podporujúci kreatívnu
mládež v ktorom má tím ľudí vyriešiť jednu z piatich vopred vyhlásených tém a to dramaticky, scénicky
a technicky.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili poskytnutie finančného príspevku vo
výške 150 eur.
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5. Schválenie odpredaja pozemku pre vybudovanie trafostanice pre SSE a. s.
Na minulom zasadaní obecného zastupiteľstva poslanci schválili zámer na odpredaj pozemku
pre SSE a. s. distribúcia, pre vybudovanie trafostanice na pozemku parc. č. KN 123/1 ako prípad
hodný osobitného zreteľa. Zámer bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce.
Neboli k nemu podané žiadne pripomienky ani proti návrhy a preto bol predložený poslancom na
schválenie.
Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch jednohlasne schválili odpredaj časti pozemku parc. č.
2
KN 123/1. Výmera odpredávaného pozemku bude stanovená geometrickým plánom. Cena za 1 m
odpredávaného pozemku je 20 eur.
6. Schválenie odpredaja pozemku pre výstavbu garáže
Na minulom zasadaní obecného zastupiteľstva poslanci schválili zámer na odpredaj pozemku pre
výstavbu garáže p. Ľubomírovi Strapkovi, bytom Ladce, Janka Kráľa 464/464.
Zámer bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce. Neboli k nemu podané
žiadne pripomienky ani protinávrhy a preto bol predložený poslancom na schválenie.
Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch jednohlasne schválili odpredaj pozemku parc. č.
2
KN 1173/1 o výmere 41 m pre výstavbu garáže p. Ľubomírovi Strapkovi, bytom Ladce,
Janka Kráľa 464/464.
7. Schválenie dlhodobého prenájmu priestorov v Dome kultúry
Na minulom zasadaní obecného zastupiteľstva poslanci schválili zámer dlhodobého prenájmu priestorov
v Dome kultúry Ladce pre hudobnú skupinu Fonetik v zast. Petrom Ľachkým, Ladce.
Zámer bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce. Neboli k nemu podané žiadne
pripomienky ani proti návhry preto bol predložený poslancom na schválenie.
Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch jednohlasne schválili dlhodobý prenájom priestorov
v Dome kultúry Ladce pre hudobnú skupinu Fonetik v zast. Petrom Ľachkým, Ladce.
Cena za prenájom je 30 eur/mesiac. Podmienky nájmu budú stanovené v nájomnej zmluve.
8. Schválenie zámer dlhodobého prenájmu priestoru v Osvetovej besede Tunežice
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou Ing. Lišku a Ing. Uhrinu
pracovníkov stavebného dozoru pri stavbe „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Ilava“
počas realizácie stavby. Cena za prenájom bola navrhnutá vo výške 50 eur/mesiac, vrátane nákladov
na vykurovanie a vodu. Podmienky nájmu budú stanovené v nájomnej zmluve.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zámer dlhodobého prenájmu priestoru
Osvetovej besedy Tunežice.
9. Žiadosť o dotáciu na vypracovanie projektovej štúdie „Zníženie energ. náročnosti úpravou
obvodového a strešného plášťa budovy Materskej školy Ladce“
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená žiadosť Materského centra MIMČO o dotáciu
na vypracovanie projektovej štúdie “Zníženie energ. náročnosti úpravou obvodového a strešného
plášťa budovy Materskej školy Ladce“ vo výške 140 eur.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dotáciu vo výške 140 eur na vypracovanie
projektovej štúdie „Zníženie energ. náročnosti úpravou obvodového a strešného plášťa budovy
Materskej školy Ladce“.
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10. Návrh na odkúpenie pozemku pre potreby obce (zlepšenie prístupu pre zberný dvor)
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom odkúpenia pozemku pre potreby obce pre zlepšeniu
prístupu pre zberný dvor. Pozemok je vo vlastníctve p. Miroslava Koyša, bytom Ladce, Pavla Koyša 228.
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Pán Koyš bol oslovený, s odpredajom súhlasí a akceptuje aj cenu vo výške 20 eur/m .
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili odkúpenie pozemku parc. č. KN 727
pre potreby obce za účelom zlepšenia prístupu pre zberný dvor.
11. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 4 na rok 2014
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh na úpravu rozpočtu obce č. 4 na rok 2014.
Návrh na úpravu rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili predložený návrh na úpravu rozpočtu
obce č. 4 na rok 2014.
12. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace marec a apríl 2014
Ing. Prekopová, HK obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva vo svojej správe s kontrolnou
činnosťou ktorú vykonala v mesiacoch marec a apríl 2014.
Správa HK obce o kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva správu HK o kontrolnej činnosti za mesiace marec a apríl
2014 zobrali na vedomie.
13. Pripomienky a návrhy
Ján Abrahámovský, poslanec - kedy sa začne robiť chodník na ulici Bottovej v Tunežiciach ?
Daniela Hudecová, poslankyňa – odpratať zábranu (panel) na chodníku do Hlože pod podjazdom
Dominik Koštialik, poslanec – skúsiť jednať so starostom Beluše o možnosti osvetlenia komunikácie
pod podjazdom do Hlože, od strany z Beluše.
14. Návrh na uznesenie
Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch jednohlasne schválili návrh na uznesenie
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 17. apríla 2014.
15. Záver
Starosta obce po vyčerpaní programu, pripomienkach a návrhoch prítomných zasadanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
V Ladcoch 17. apríla

2014

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová
.................................................
Ing. arch. Ján R e m o
starosta obce Ladce
Overovatelia zápisnice:
.....................................................
p. Dominik K o š t i a l i k
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.......................................................
p. František M e l i š

