S T A R O S T A

O B C E

L A D C E

Č.j.: 05/2009

Dňa:14.05.2009

POZVÁNKA

Zvolávam riadne zasadanie obecného zastupiteľstva na deň

20. máj 2009 o 17.oo hod.
v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch.

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Začiatok
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Úprava rozpočtu č. 1.
Prehľad o plnení rozpočtu k I. štvrťroku 2009.
Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2008.
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2008.
Žiadosť o prenájom pozemku za parcelou č. 1172/2 – Bohumil Turza, Ladce.
Informácia o akcii zásobovania a odkanalizovania okresu Ilava.
Informácia o komplexnej protipožiarnej kontrole a z nej vyplývajúcich povinností
obce (oprava a doplnenie zistených nedostatkov).
Schválenie investičných nákladov na rekonštrukciu častí plochých striech, oprava
a komplexné nátery pôvodných klampiarských prvkov Domu kultúry (veľká sála, kino).
Doriešenie kolaudácie tribúny na futbalovom štadióne.
Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac apríl 2009.
Pripomienky a návrhy.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Ing. arch. Ján R e m o
starosta obce Ladce

PREZENČNÁ

LISTINA

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 20. mája 2009
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Hlavný kontrolór:
Daniela

Kalusová

Ing.

................................................……..

PREZENČNÁ

LISTINA

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 20. mája 2009

Hostia - Občania:

Zamestnanci OcÚ:

==================================================================
Meno a priezvisko - Podpis
Meno a priezvisko - Podpis
==================================================================

P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 20. mája 2009

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,
Marián Justh, Jozef Fatura
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Ing. Jaroslav Koyš a Juraj Letko

3. Žiadosť o finančný príspevok – PM TEM, motocyklový klub, Ladce.
4. Žiadosť o zníženie poplatku za prenájom verejného priestranstva – lunapark.
5. Žiadosť o umožnenie parkovania a garážovania – Združenie urbárnikov a Lesného
družstva, Tunežice.
6. Žiadosť o prenájom pozemku za parcelou č. 1172/2 – Bohumil Turza, Ladce.
7. Žiadosť o prenájom pozemku za parcelou č. 1173/3 – Ľuboš Prekop, Ladce.
8. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac apríl 2009.
9. Informácia o akcii zásobovania a odkanalizovania okresu Ilava.
10. Informácia o komplexnej protipožiarnej kontrole a z nej vyplývajúcich povinností
obce (oprava a doplnenie zistených nedostatkov).
11. Schválenie investičných nákladov na rekonštrukciu častí plochých striech, oprava
a komplexné nátery pôvodných klampiarských prvkov Domu kultúry (veľká sála, kino).
12. Doriešenie kolaudácie tribúny na futbalovom štadióne.
13. Úprava rozpočtu č.1/2009.
14. Prehľad o čerpaní rozpočtu obce k I. štvrťroku 2009.
15. Žiadosť o zriadenie vecného bremena k pozemku - SVB, Cementárska 165
16. Pripomienky a návrhy.
17. Návrh na uznesenie.
18. Záver
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VÝPIS UZNESENIA

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 20. mája 2009

č. 37/2009

Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena na pozemok
parc. č. KN 37/1 za účelom vybudovania ČOV pre bytový dom č. s. 165,
na ulici Cementárska, bezodplatne.
Žiadateľ uhradí zápis do katastra nehnuteľností a spracovanie geometrického
plánu.

Ing. arch. Ján R e m o
starosta obce Ladce

Obec Ladce
p. Ján Fabo, Ladce, Cementárska 165 – predseda SVB

E

U ZN E SE N I E
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 20. mája 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo

A . berie na vedomie
1. Žiadosť Združenia Urbárnikov a Lesného družstva, Tunežice, ktorá sa presúva
na prejednanie do júnového zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac apríl 2009.
3. Informáciu o akcii zásobovania vodou a odkanalizovania okresu Ilava.
4. Informáciu o komplexnej protipožiarnej kontrole a z nej vyplývajúcich povinností
obce.
5. Doriešenie kolaudácie tribúny na futbalovom štadióne.
6. Prehľad čerpania rozpočtu obce za I. štvrťrok 2009.
B. schvaľuje
1. Program zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení : p. p.
3. Zapisovateľku :
4. Overovateľov zápisnice :

p.
p. p.

Daniela Hudecová,
Marián Justh, Jozef Fatura
Ľubomíru Porubčanovú
Ing. Jaroslav Koyš

a Juraj Letko

5. Uznesenie č. 31/2009
Finančný príspevok vo výške 333 euro pre PM TEM, Ladce. Príspevok bude
poskytnutý na činnosť motocyklového klubu.
6. Uznesenie č. 32/2009
Žiadosť o povolenie prevádzky lunaparku v obci. Poplatok bude vyrubený
v súlade s platným VZN o miestnych poplatok vo výške 37,34 eura na deň,
podľa použitej plochy.
7. Uznesenie

č. 33/2009

Schvaľuje prenájom pozemku za parcelou KN 1172/2 p. Bohumilovi Turzovi,
2
Ladce, Janka Kráľa 464, vo výške 0,33 eura /m / rok.
8. Uznesenie

č. 34/2009

Schvaľuje prenájom pozemku za parcelou KN 1173/3 p. Ľubošovi Prekopovi,
2
Ladce, Janka Kráľa 464, vo výške 0,33 eura / m / rok.
9. Uznesenie

č. 35/2009

Investičné náklady na rekonštrukciu častí plochých striech, opravu a komplexné
nátery pôvodných klampiarskych prvkov Domu kultúry. Fakturovanú čiastku
7 965 eur za prevedené práce ponížiť o 10 %.
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10. Uznesenie č. 36/2009
Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/2009 tak ako bol predložený.

11. Uznesenie č. 37/2009
Zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN 37/1 za účelom
vybudovania ČOV pre bytový dom č. s. 165, na ulici Cementárska, bezodplatne.
Žiadateľ uhradí zápis do katastra nehnuteľností a spracovanie geometrického
plánu.

C. ukladá
-

V

Ladcoch 20. mája 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

....................................................
Ing. Jaroslav Koyš
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....................................................
p. Juraj L e t k o

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 20. mája 2009 na obecnom úrade
v Ladcoch
Prítomní: viď prezenčná listina - 5 - prítomných poslancov
4 - neprítomní – Ján Abrahámovský, Vladimír Chovanec,
Jozef Mihálik, Dominik Koštialik

ROKOVANIE
1. Zasadanie obecného zastupiteľstva začal a viedol starosta obce Ing. arch. Ján Remo.
2. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený program zasadania obecného
zastupiteľstva ako celok bez doplnenia ďalších bodov.
Hlasovanie o schválení programu zasadania obecného zastupiteľstva:
za
5
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 4 – J.Mihálik, J.Abrahámovský, V.Chovanec, D.Koštialik
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p.p. Daniela Hudecová, Marián Justh, Jozef Fatura
Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili.

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za
5
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 4 – J.Mihálik, J.Abrahámovský, V.Chovanec, D.Koštialik

Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Ing. Jaroslav K o y š

a

Juraj

Letko

3. Žiadosť o finančný príspevok
Starosta opätovne predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť motocyklového
klubu PM TEAM Ladce o finančný príspevok na činnosť.
Klub žiadal príspevok vo výške 1 000 eur. Vzhľadom na finančnú situáciu obce a možnosti
rozpočtu obce poslanci navrhli poskytnúť príspevok vo výške 333 eur.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančný príspevok na činnosť
motocyklového klubu PM TEM Ladce vo výške 333 eur.
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Hlasovanie k bodu:
za
5
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 4 – J.Mihálik, J.Abrahámovský, V.Chovanec, D.Koštialik
4. Žiadosť o zníženie poplatku za prenájom verejného priestranstva - lunapark
Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou p. Radovana
Kudriho – majiteľa fy Zábavné parky a lunaparky o povolenie prevádzky lunaparku
v obci a zníženie poplatku za prenájom verejného priestranstva v dňoch 22.5.2009
až 31.05.2009.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o povolenie prevádzky
lunaparku v obci. Poplatok bude vyrubený v súlade s platným VZN o miestnych
poplatok vo výške 37,34 eura na deň, podľa použitej plochy.
Hlasovanie k bodu:
za
5
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 4 – J. Mihálik, J. Abrahámovský, V. Chovanec, D. Koštialik
5. Žiadosť o umožnenie parkovania a garážovania vozidla a vývesnú tabuľu
Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou Združenia
urbárnikov a Lesného družstva Tunežice o bezlatné parkovanie vozidla v priestore
bývalej požiarnej zbrojnice v Tunežiciach a poskytnutie priestoru v úradnej tabuli obce
pre vyvesovanie oznamov.
Vzhľadom na to, že na zasadaní obecného zastupiteľstva neboli prítomní poslanci
za časť Tunežice, žiadosť bola odsunutá na prejednanie do júnového zasadania
obecného zastupiteľstva.
6. Žiadosť o prenájom pozemku za parcelou č. 1172/2
Starosta predložil poslancom žiadosť p. Bohumila Turzu, bytom Ladce, Janka Kráľa
464 o prenájom pozemku za parcelou č. 1172/2.
Poslanci s prenájmom pozemku súhlasili.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prenájom pozemku za parcelou
2
KN 1172/2 p. Bohumilovi Turzovi, Ladce, Janka Kráľa 464, vo výške 0,33 eura /m / rok.
Hlasovanie k bodu:
za
5
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 4 – J. Mihálik, J. brahámovský, V. Chovanec, D. Koštialik
7. Žiadosť o prenájom pozemku za parcelou č. 1173/3
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p. Ľuboša Prekopa, bytom Ladce, Janka Kráľa
464 o prenájom pozemku za parcelou č. 1173/3.
2

Poslanci s prenájmom pozemku súhlasili.
Hlasovanie k bodu:
za
5
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 4 – J. Mihálik, J. Abrahámovský, V. Chovanec, D. Koštialik
8. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac apríl 2009
Ing. Kalusová, HK obce vo svojej správe oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva
o kontrolnej činnosti, ktorú vykonala v mesiaci apríl 2009.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
9. Informácia o akcii zásobovania vodou a odkanalizovania okresu Ilava
Starosta informoval poslancov o akcii zásobovanie vodou a odkanalizovanie
okresu Ilava. Považská vodárenská spoločnosť a. s. sa uchádzala s projektom
o čerpanie prostriedkov na túto akciu z európskych fondov. Akceptačný list
majú už podpísaný, teraz musia ešte doložiť ekonomickú návratnosť a efektívnosť
na žiadané nenávratné prostriedky. Občania sa podpísaním dohody zaviažu, že sa
po realizácii na verejný vodovod a kanalizáciu pripoja. V rámci okresu to musí byť
80% na zásobovanie vodou a 90 % na odkanalizovanie.
Informácia PVS a. s. tvorí prílohu zápisnice.
Bolo navrhnuté zvolať verejné zasadanie občanov k tejto akcii, aby občanom bola
objasnené, aké je dôležité, aby občania podpísali dohodu o pripojení sa, lebo ak nebude
splnená táto podmienka, nebude viac táto príležitosť získať nenávratný príspevok v takejto
výške.
10. Informácia o komplexnej protipožiarnej kontrole a z nej vyplývajúcich povinnostiach obce
Starosta oboznámil poslancov o vykonanej komplexnej protipožiarnej kontrole a z nej
vyplývajúcich povinnostiach obce.
Kontrolou boli zistené závady v objektoch, ktoré sú vlastníctvom obce. Všetky závady
a termín na ich odstránenie sú uvedené v zápise.
11. Schválenie investičných nákladov na rekonštrukciu častí plochých striech, oprava
a komplexné nátery pôvodných klampiarských prvkov Domu kultúry (veľká sála, kino)
Starosta oboznámil poslancov s prácami, ktoré boli vykonané na častiach strechy
ma Dome kultúry, ktorú bolo nutné rekonštruovať po víchrici. Niektoré ploché časti strechy
(nad veľkou sálou a kinom) a pod.
Na túto akciu bolo aj výberové konanie. Celkové náklady na rekonštrukciu sú vo výške
7 965 euro.
Poslanci navrhli jednať s dodávateľom o 10 % znížení z fakturovanej čiastky 7 965 euro.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo investičné náklady na rekonštrukciu
častí plochých striech, opravu a komplexné nátery pôvodných klampiarskych prvkov
Domu kultúry. Fakturovanú čiastku 7 965 eur za prevedené práce ponížiť o 10 %.
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Hlasovanie k bodu:
za
5
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 4 – J. Mihálik, J. Abrahámovský, V. Chovanec, D. Koštialik
12. Doriešenie kolaudácie tribúny na futbalovom štadióne
Starosta informoval poslancov, že je potrebné skolaudovať novo vybudovanú tribúnu
na futbalovom štadióne.
Následne sa začne kolaudačné konanie, tribúna bude skolaudovaná na obec a
potom sa dorieši prevod na Telovýchovnú jednotu / prípadne dlhodobý prenájom /.
13. Úprava rozpočtu č. 1/2009
Poslancom bol predložený návrh na úpravu rozpočtu č. 1/2009.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh na úpravu rozpočtu č. 1/2009,
tak ako bol predložený.
Hlasovanie k bodu:
za
5
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 4 – J. Mihálik, J. Abrahámovský, V. Chovanec, D. Koštialik
14. Prehľad o čerpaní rozpočtu obce k I. štvrťroku 2009
Ing. Kalusová, HK obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s prehľadom
o čerpaní rozpočtu k I. štvrťroku 2009.
Poslanci prehľad obdržali a tiež tvorí prílohu zápisnice.
15. Žiadosť o zriadenie vecného bremena k pozemku
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou SVB, Cementárska 165, na súhlas
obce ako vlastníka pozemku k zriadeniu vecného bremena, za účelom vybudovania
čističky odpadových vôd pre bytový dom.
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zriadenie vecného bremena na pozemok
parc. č. KN 37/1 za účelom vybudovania ČOV pre bytový dom č. s. 165, na ulici
Cementárska, bezodplatne.
Žiadateľ uhradí zápis do katastra nehnuteľností a spracovanie geometrického plánu.
Hlasovanie k bodu:
za
5
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 4 – J. Mihálik, J. Abrahámovský, V. Chovanec, D. Koštialik
4

16. Pripomienky a návrhy

Starosta - informoval opäť poslancov o možnosti uchádzať sa o nenávratný finančný
príspevok na rekonštrukciu alebo výstavbu požiarnych zbrojníc.
Informácia tvorí prílohu zápisnice.
-

informoval o cene za poskytované služby - internet od firmy Dcnet,
Dubnica n/Váhom

Ing. J. Koyš, poslanec – upozorniť prevádzku drevo skladu – Lesy SR na zaberanie
cudzieho pozemku (zasahujú už na hranicu ihriska odpadom
z opracovaného dreva
-

zriadiť tabuľu do zasadacej miestnosti alebo iný spôsob informovania
poslancov, kde by boli zobrazované aktuálne prehľady o finančných
prostriedkoch ktoré obec má a čo je potrebné si požičať ak ch začať novú
investičnú akciu. Je ťažké hlasovať za návrh akcie, keď nevieme či bude
obec schopná potom úver splácať ak si ho na takúto akciu zoberie-

Ing. Kalusová, HK obce – kosenie cintorína v Tunežiciach.

J. Letko, poslanec – sú ďalší záujemcovia o pozemok na výstavbu rodinného domu
za kaštieľom
-

čistenie potoka v úseku medzi H. Ladcami a Ladcami

-

či sa bude v tomto roku investovať do rozšírenia detského ihriska

M. Justh, zástupca starostu – poďakoval riaditeľke ZŠ za pripravený program
ku Dňu matiek.

17. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh na uznesenie z riadneho
zasadania obecného zastupiteľstva dňa 20. mája 2009.

Hlasovanie k
za
proti
zdržal sa
neprítomní

5

bodu:
5
0
0
4 – J. Mihálik, J. Abrahámovský, V. Chovanec, D. Koštialik

18. Záver

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a návrhoch
prítomných riadne zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Ladcoch 20. mája 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

.......................................................
Ing. arch. Ján R e m o
starosta obce Ladce

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
Ing. Jaroslav K o y š

..................................................
p. Juraj L e t k o

