
 
P  R  O  G  R  A  M 

riadneho  zasadania   obecného   zastupiteľstva   dňa  6. marca  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,  
                                                                            Vladimír  Chovanec, Dominik Koštialik      
                                                                                
                                                                                      
 
         c/  Overovateľov  zápisnice :         p. p.  Ján  Abrahámovský   a   Ing.  Jaroslav  Koyš                               
 
 
 3.  Schválenie  odpredaja  pozemku  pre vybudovanie trafostanice  pre  SSE  a.s. distribúcia    
      Žilina. 
 
 4.    Žiadosť  o odkúpenie  pozemku  pod  garáž.  
 
 5.   Žiadosť o poskytnutie priestorov v KD – hudobná skupina Fonetik – Peter Ľachký. 
 
 6.    Správa  o výsledku  kontroly  NKÚ  -  starosta  obce.   
 
7. Správa  HK  obce - Informácia o protokole o výsledku kontroly a odporúčania na riešenie  
       zistených  nedostatkov  a  prijaté  opatrenia.   

 
 8.    Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  rok 2013. 
 
 9.    Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  január  2014. 
 
10.   Prehodnotenie   umiestnenia  hospodárskeho  dvora  (garáží)  obce.  
 
11.   Pripomienky  a  návrhy. 
 
12.   Návrh  na  uznesenie. 
 
13.   Záver.          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U  Z N  E  S E  N  I E 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  dňa  6.  marca  2014 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------   
 
Obecné  zastupiteľstvo 
 
 
A . berie  na  vedomie 
 

1. Súhrnnú správu o výsledku kontroly NKU SR na úseku hospodárnosti, efektívnosti   
      a účinnosti použitia verejných prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy  
      pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií.  

 
      2.  Správu HK obce – Informáciu o protokole o výsledku kontroly a odporúčania na riešenie  
           zistených nedostatkov a prijaté opatrenia.  
        

3.  Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  rok 2013.  
 

4.  Správu  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  január  2014.      
 
      5.  Prehodnotenie  umiestnenia  hospodárskeho dvora (garáží) obce.  
 
                                                  
B.  schvaľuje 
 
      1.   Program  zasadania   obecného  zastupiteľstva. 
  

2. Návrhovú komisiu v zložení :  p. p.  Daniela Hudecová,  
                                                                   Marián  Markuš, Dominik  Koštialik 

       
      3.   Zapisovateľka  :                             p.  Ľubomíra  Porubčanová                                                                             
 
      4.  Overovateľov   zápisnice :     p. p. Ján  A b r a h á m o v s k ý   a   Ing.  Jaroslav   K o y š               

 
 
 
5.  Schválenie  zámeru  odpredaja  pozemku  pre  výstavbu  trafostanice   
 
 

           Uznesenie  č. 10/2014 
 

Obecné  zastupiteľstvo  v Ladcoch  schválilo zámer predaja 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  plánom  pre  SSE  a. s.  distribúcia  Žilina.   
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.  
 
Odôvodnenie:  odpredaný  pozemok  bude  slúžiť  pre  výstavbu  novej  trafostanice,  
teda  vo verejnom  záujme, za  účelom  posilnenia  rozvodnej  siete  elektrickej  energie  
pre  domácnosti v tejto  lokalite.                                  

 
 Počet prítomných: 8  
 Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1 – Vladimír  Chovanec 
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     6.  Schválenie  zámeru odpredaja  pozemku pod garáž    
 
 
          Uznesenie  č.  11/2014 
 
          Obecné  zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo zámer predaja  pozemku v súlade s § 9a, 
          ods. 2, zákona  NR SR č. 138/1991  Zb. o majetku obcí a to pozemku  parc. KN 1173/1 
          o výmere 41  m
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.  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: 8  
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1 – Vladimír  Chovanec 

 
    
    7.  Schválenie  zámeru dlhodobého prenájmu priestorov v Dome kultúry    
 
         Uznesenie   č. 12/2014 
 
         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 priestoroch   
         Domu  kultúry, žiadateľovi  p. Petrovi  Ľachkému – hudobná skupina Fonetik.  
         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: 8  
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1 – Vladimír  Chovanec 

 
 
   
  ukladá 
 
           - 
           - 
           - 
 
 
  V    Ladcoch   6. marca  2014 
 
 
 
  Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová 
 
 
 
  Overovatelia  zápisnice:  
 

 
 

....................................................                      .................................................... 
                          p. Ján  A b r a h á m o v s k ý                          Ing.  Jaroslav   K o y š    
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Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

z riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  6. marca  2014  na  obecnom  úrade  v  Ladcoch 

 
Prítomní:  viď  prezenčná  listina -  8 - prítomných  poslancov   
                                                

         1 - neprítomný  poslanec – Vladimír  Chovanec                                                
 

R O K O V A N I E  
 
1.   Zasadanie obecného zastupiteľstva začal a viedol starosta obce Ing. arch. Ján  Remo.                                                         
 
2.   Obecné  zastupiteľstvo  jednohlasne  schválilo predložený  program  mimoriadneho  

zasadania  obecného zastupiteľstva. 
 
      Počet  prítomných: 8     
      Hlasovanie:  za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1 – Vladimír  Chovanec           
 
      Starosta obce  navrhol  zloženie  návrhovej  komisie:      
      p. p. Daniela  Hudecová, Marián  Markuš, Dominik  Koštialik   
 
      Počet  prítomných: 8   
      Hlasovanie:  za: 8,  proti: 0, zdržal  sa: 0, neprítomní:  1 – Vladimír  Chovanec,   
 
      Starosta  obce  ďalej  určil:                    
 
      Zapisovateľku:                       p.  Ľubomíra   Porubčanová  
 
      Overovateľov  zápisnice:  p. p.  Ján  A b r a h á m o v s k ý      a     Ing.  Jaroslav   K o y š  
 
3.   Schválenie  odpredaja  pozemku  pre  vybudovanie  trafostanice  pre  SSE  a. s.    
 
      Na  žiadosť  poslancov  obecného  zastupiteľstva  bol  k prejednaniu tohto  bodu  prizvaný   
      zástupca investora  SSE  a. s. distribúcia Žilina,  p.  Podmanický.  
      Poslancom  objasnil  zámer  projektu  a dôvod (technické riešenie)  prečo  je  vybraná  práve  táto   
      lokalita  pre  umiestnenie  navrhovanej  trafostanice.  
 
     Obec  Ladce  na  úradnej  tabuli  v zákonom stanovenej  lehote zverejní  zámer  odpredaja     
     uvedeného pozemku  ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa, z dôvodu  realizácie  stavby  vo    
     verejnom  záujme.  
 
      Poslanci  obecného  zastupiteľstva  jednohlasne  schválili  zámer  odpredaja  pozemku ako  
      prípad hodný  osobitného  zreteľa  pre  vybudovanie kioskovej  trafostanice  pre  SSE  a. s.  
     distribúcia Žilina. 
 
4.  Žiadosť o odkúpenie pozemku  pre výstavbu dvojgaráže  
 
     Starosta  obce  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  p.  Ľubomíra  Strapku, bytom Ladce, Janka  
     Kráľa  464 o odpredaj  pozemku KN  1173/1  o výmere  41 m
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 vo  vlastníctve  obce  pre  výstavbu   

     dvojgaráže. 
      
     Obec  Ladce  na  úradnej  tabuli  v zákonom stanovenej  lehote  zverejní  zámer  odpredaja   
     uvedeného pozemku.  
      
     Po  uplynutí  tejto  lehoty  bude  následne  na  ďalšom  zastupiteľstve  schválený  odpredaj   
     pozemku  žiadateľovi  ak  nebudú  podané  protinávrhy.   
 
     Poslanci  obecného  zastupiteľstva  jednohlasne  schválili  zámer  odpredaja  pozemku  pre   
     výstavbu  dvojgaráže  p. Ľubomírovi  Strapkovi.   
  



   5.  Žiadosť o dlhodobý prenájom priestorov  v Dome kultúry      
 
        Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva so žiadosťou  p. Petra   
        Ľachkého, kapelníka  hudobnej  skupiny  Fonetik  o dlhodobý  prenájom  priestorov  pre   
        uskladnenie  hudobných nástrojov  a  skúšky  v Dome  kultúry.  
     
        Zámer  dlhodobého  prenájmu  priestorov  v Dome  kultúry  bude  zverejnený  v zákonom  
        stanovenej lehote na úradnej tabuli obce  a následne po  uplynutí  lehoty  bude  predložený  na   
        schválenie  obecnému  zastupiteľstvu.  
 
        Poslanci  obecného  zastupiteľstva  jednohlasne  schválili  zámer  dlhodobého  prenájmu   
        priestorov  v Dome kultúry  za  účelom  uskladnenia  hudobných  nástrojov  a skúšky   
        hudobnej skupiny  Fonetik.    
 

6. Súhrnná správa o výsledku kontroly NKU SR na úseku hospodárnosti, efektívnosti 
a účinnosti použitia verejných prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy, pri 
údržbe a obnove miestnych  komunikácií  

  
        Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  s výsledkom  kontroly  NKU  SR  
        v oblasti  údržby a obnove  miestnych  komunikácií  v obci.  
    
        Výsledok  kontroly  je  obsiahnutý  v Súhrnnej  správe  o výsledku  kontroly NKU SR na úseku   
        hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných prostriedkov a majetku subjektov  
        územnej  samosprávy, pri  údržbe a obnove miestnych komunikácií.    
 
        Informácia o súhrnnej správe NKU SR tvorí prílohu zápisnice a obdržal ju každý poslanec   
        písomnej forme.     
 
        Poslanci  obecného zastupiteľstva  zobrali  na  vedomie  predloženú  Správu  o výsledku   
        kontroly NKU SR na úseku hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných  
        prostriedkov a  majetku  subjektov  územnej  samosprávy, pri údržbe a obnove miestnych  
        komunikácií. 
 
  7.  Správa  HK  obce – Informácia o protokole o výsledku kontroly a odporúčania na riešenie  
       zistených nedostatkov a prijaté opatrenia  
 
       Ing. Monika Prekopová – HK obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s Informáciou 
       o protokole o výsledku kontroly NKU SR a odporúčania na riešenie zistených nedostatkov  
       a prijaté opatrenia.  
 
       Informácia o protokole o výsledku kontroly a odporúčania na riešenie zistených  
       nedostatkov a prijaté  opatrenia  tvoria  prílohu  zápisnice  a obdržal  ju každý poslanec  
       v písomnej forme.  
 
       Poslanci  obecného  zastupiteľstva  zobrali  na  vedomie  predloženú  Informáciu   
       o protokole o výsledku  kontroly  a odporúčania na riešenie  zistených  nedostatkov  
       a prijaté opatrenia.  
 
  8.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  rok  2013  
 
       Poslancom obecného  zastupiteľstva  bola  predložená  Správa  HK  obce  Ing. Daniely Kalusovej,   
       o kontrolnej  činnosti  za  rok  2013.  
       Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  rok 2013  tvorí  prílohu  zápisnice a obdržal  ju  každý  
       poslanec v písomnej  forme.  
 
       Poslanci  obecného  zastupiteľstva  zobrali  na  vedomie  preloženú  Správu  HK  obce   
       o kontrolnej  činnosti  za  rok 2013.  
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  9.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  január 2014  
 
       Ing. Monika Prekopová, HK  obce  oboznámila vo svojej správe poslancov obecného  
       zastupiteľstva  
       s kontrolnou činnosťou  a ostatnými  činnosťami  ktoré  vykonala v mesiaci  január 2014.  
 
       Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  január  2014  tvorí  prílohu zápisnice.  
 
       Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie predloženú Správu HK obce  
       o kontrolnej  činnosti  za mesiac január 2014.  
 
10.  Prehodnotenie umiestnenia hospodárskeho dvora (garáží) obce  
 
       Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na umiestnenie garáží  
       a hospodárskeho  dvora  obce.  Pôvodne  bol  na  tento účel  vybraný pozemok pri Dome kultúry  
       (bývalé  záhrady  pod  topoľmi).  
       Starosta však  tento  pozemok  navrhuje  využiť  iba  ako  hospodársky  dvor  a garáže  umiestniť 
       pri  budove  obecného  úradu, hlavne  z bezpečnostného  hľadiska.  
 
       Obec sa pokúsila  odkúpiť  od  Slovenského  pozemkového  fondu  pozemok  pri  bývalej  vodárni. 
       Predbežná cena  za  ktorú by tento  pozemok  SPF  predal  je  12,54 eur/m
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, čo si obec nemôže  

       v súčasnej finančnej situácii  dovoliť. Pokúsime sa požiadať o finančnú pomoc na tento účel   
       Považskú cementáreň.  
 
       So záverečným stanoviskom o preložení garáží a hospodárskeho dvora budú poslanci   
       ešte oboznámení.  
 
11.  Pripomienky  a návrhy      
                
      Ján Abrahámovský, poslanec – bolo by vhodné zrealizovať chodník v Tunežiciach na ul. Bottovej   
                                                         za  železnicou  teraz  v jarných  mesiacoch  

-  ďalej  informoval, že Považská cementáreň urobí  v priebehu  cca    
   2 týždňov  pozametanie  miestnych  komunikácií v obci  

 
      František  Meliš, poslanec – preveriť  či  sa  môžu  urobiť  práce  na  oprave  hasičskej  zbrojnice  
                                                    u vlastníka  budovy  ( okná, dvere, prístrešok  a pod.)  
 
12.  Návrh  na  uznesenie          

 
       Poslanci obecného zastupiteľstva v  Ladcoch  jednohlasne  schválili  návrh  na  uznesenie  
       z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  zo dňa  6.  marca  2014. 
 
13.  Záver    
   
        Starosta  obce   po  vyčerpaní  programu, pripomienkach  a  návrhoch  prítomných  zasadanie    
        obecného  zastupiteľstva  ukončil.  
 
        V   Ladcoch   6.  marca   2014 
 
        Zapísala:  Ľubomíra   Porubčanová 
 
                                                            ................................................. 

  Ing. arch.  Ján    R e m o 
                                                                      starosta  obce  Ladce 
 
 
       Overovatelia  zápisnice:  
      .....................................................                                                 .......................................................        
       p. Ján   A b r a h á m o v s k ý                                                           Ing. Jaroslav   K o y š           
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