S T A R O S T A

O B C E

L A D C E

Č.j.: 04/2009

Dňa:16.04.2009

POZVÁNKA

Zvolávam riadne zasadanie obecného zastupiteľstva na deň

22. apríla 2009 o 17.oo hod.
v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch.

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Začiatok
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zrušenie Uznesenia č. 76/2007 v plnom rozsahu.
Schválenie odpredaja parc. č. KN 1765/15 k. ú. Ladce – Drevopal s.r.o. – Róbert Jendrol.
Schválenie odkúpenia parc. č. KN 1765/16 k. ú. Ladce - Drevopal s.r.o. - Róbert Jendrol.
Žiadosť o bezplatný prenájom DK – Základná škola Ladce.
Žiadosť o bezplatný prenájom veľkej sály DK – Slov. zväz zdrav. postihnutých, Ladce.
Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac marec 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 22. apríla 2009
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Hlavný kontrolór:
Daniela

Kalusová

Ing.

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

PREZENČNÁ

LISTINA

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 22. apríla 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 22. apríla 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,
Vladimír Chovanec, Dominik Koštialik
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Marián J u s t h

a

Jozef

Fatura

3. Zmena člena komisie pre údržbu obce.
4. Zrušenie Uznesenia č. 76/2007 v plnom rozsahu.
5. Schválenie odpredaja parc. č. KN 1765/15 k. ú. Ladce – Drevopal s. r. o.
6. Schválenie odkúpenia parc. č. KN 1765/16 k. ú. Ladce - Drevopal s. r. o.
7. Žiadosť o finančný príspevok na usporiadanie športových hier zdravotne
postihnutých.
8. Žiadosť o bezplatný prenájom DK – Základná škola Ladce.
9. Žiadosť o bezplatný prenájom veľkej sály DK – Slov. zväz zdrav. postihnutých, Ladce.
10. Schválenie projektu pre čerpanie euro fondov na Zberný dvor.
11. Výber poskytovateľa internetových služieb pre obecný úrad.
12. Riešenie webovej stránky obce Ladce.
13. Prijatie do zamestnania p. Ľubomíra Habánka.
14. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac marec 2009.
15. Pripomienky a návrhy.
16. Návrh na uznesenie.
17. Záver
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VÝPIS UZNESENIA

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 22. apríla 2009

č. 30/2009

Obecné zastupiteľstvo schválilo bezplatný prenájom veľkej sály Domu kultúry
v Ladcoch na deň 15. mája 2009, Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých,
základná organizácia Ladce, za účelom spoločenského posedenia s družobnými
organizáciami SZZP.

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

Obec Ladce
SZZP - ZO Ladce, p. Milan Rafaj, Ladce, ul. Cementárska 160 – predseda

U ZN E SE N I E
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 22. apríla 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo

A . berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.

Spracovanie projektu pre čerpanie euro fondov na Zberný dvor LadcePoskytovateľa internetových služieb pre obecný úrad.
Riešenie webovej stránky obce Ladce.
Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac marec 2009.
Žiadosť o prijatie do zamestnania p. Ľubomíra Habánka.

B. schvaľuje
1. Program zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení : p. p.

Daniela Hudecová,
Ing- Jaroslav Koyš, Dominik Koštialik

3. Zapisovateľku :

Ľubomíru Porubčanovú

4. Overovateľov zápisnice :

p.

p. p. Marián J u s t h

a

Jozef

Fatura

5. Uznesenie č. 24/2009
Nového člena komisie pre údržbu obce p. Vladimíra Kolenu. Tento nahradí
p. Františka Markuša, ktorý funkciu nemôže vykonávať zo zdravotných dôvodov.
6. Uznesenie č. 25/2009
Ruší v plnom rozsahu Uznesenie č. 76/2007.
7. Uznesenie č. 26/2009
2

Odpredaj pozemku parc. č. KN 1765/15 o výmere 765 m , k. ú. Ladce, za cenu
100 €, žiadateľovi Drevopal s. r. o. Košeca.
8. Uznesenie č. 27/2009
2

Odkúpenie pozemku parc. č. KN 1765/16 o výmere 1 620 m , k. ú. Ladce, za cenu
100 €, od fy Drevopal s. r. o. Košeca.
9. Uznesenie č. 28/2009
Finančný príspevok na usporiadanie športových hier zdravotne postihnutých
detí, mládeže a dospelých vo výške 50 €, Slovenskému zväzu zdravotne
postihnutých, so sídlom Štefániková 148/27, Považská Bystrica.
10. Uznesenie č. 29/2009
Bezplatný prenájom priestorov Domu kultúry v Ladcoch, žiadateľovi Základnej
škole v Ladcoch pre školský rok 2009/2010.
1

11. Uznesenie č. 30/2009
Bezplatný prenájom veľkej sály Domu kultúry v Ladcoch na deň 15. mája 2009,
Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých, základná organizácia Ladce,
za účelom spoločenského posedenia s družobnými organizáciami SZZP.

C. ukladá
-

V

Ladcoch 22. apríla 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Marián J u s t h
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....................................................
p. Jozef F a t u r a

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 22. apríla 2009 na obecnom úrade
v Ladcoch
Prítomní: viď prezenčná listina - 7 - prítomných poslancov
2 - neprítomní – Juraj Letko, Vladimír Chovanec

ROKOVANIE
1. Zasadanie obecného zastupiteľstva zača a viedol starosta obce Ing. arch. Ján R e m o.

2. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený program zasadania obecného
zastupiteľstva ako celok bez doplnenia ďalších bodov.
Hlasovanie o schválení programu zasadania obecného zastupiteľstva:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – Juraj Letko, Vladimír Chovanec
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p.p. Daniela Hudecová, Ing. Jaroslav Koyš, Dominik Koštialik
Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili.

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – Juraj Letko, Vladimír Chovanec
Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Marián J u s t h

a

Jozef

Fatura

3. Zmena člena komisie pre údržbu obce
Predseda komisie pre údržbu obce p. Jozef Fatura, navrhol nového člena pre túto
komisiu z dôvodu, že člen komisie p. František Markuš túto funkciu nevykonáva už
dlhšiu dobu zo zdravotných dôvodov.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh nového člena komisie
pre údržbu obce p. Vladimíra Kolenu. Tento nahradí p. Františka Markuša,
ktorý funkciu nemôže vykonávať zo zdravotných dôvodov.
Hlasovanie k bodu:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – Juraj Letko, Vladimír Chovanec
1

4. Zrušenie Uznesenia č. 76/2007
Starosta predložil poslancom návrh na zrušenie Uznesenia č. 76/2007, ktorým
obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu pozemkov medzi Obcou Ladce a firmou
Drevopal s. r. o. Košeca.
Vysporiadanie pozemkou bude urobené kúpnou zmluvou, kde Obec Ladce predá
2
fy Drevopal s.r.o. pozemok parc. č. KN 1765/15 o výmere 765 m a fy Drevopal s.r.o.
2
predá pozemok parc. č. KN 1765/16 o výmere 1 620 m za cenu 100 €.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zrušenie Uznesenia č. 76/2007
v plnom rozsahu.

Hlasovanie k bodu:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – Juraj Letko, Vladimír Chovanec

5. Schválenie odpredaja parc. č. KN 1765/15
Starosta obce predložil poslancom návrh na odpredaj pozemku parc. č. KN 1765/15
2
o výmere 765 m , za cenu 100 € , fy Drevopal s.r.o. Košeca.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku parc. č. KN 1765/15
2
o výmere 765 m , k. ú. Ladce, za cenu 100 €, žiadateľovi Drevopal s. r. o. Košeca.
Hlasovanie k bodu:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – Juraj Letko, Vladimír Chovanec

6. Schválenie odkúpenia parc. č. KN 1765/16
Starosta obce predložil poslancom návrh na odkúpenie pozemku parc. č. KN 1765/16
2
o výmere 1 620 m , za cenu 100 €, od fy Drevopal š.r.o. Košeca.

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odkúpenie pozemku parc. č. KN 1765/16
2
o výmere 1 620 m , k. ú. Ladce, za cenu 100 €, od fy Drevopal s.r.o. Košeca.
Hlasovanie k bodu:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – Juraj Letko, Vladimír Chovanec

2

7. Žiadosť o finančný príspevok na športové hry zdravotne postihnutých
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Slov. zväzu zdravotne postihnutých,
Považská Bystrica o finančný príspevok na športové hry zdravotne postihnutých detí,
mládeže a dospelých, ktoré sa budú konať tento rok pod záštitou starostu Obce Beluša,
dňa 22. mája 2009. Športových hier sa každý rok aktívne zúčastňujú aj členovia
základnej organizácie z našej obce.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančný príspevok na usporiadanie
športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých vo výške 50 €,
Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých, so sídlom Štefániková 148/27,
Považská Bystrica.

Hlasovanie k bodu:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – Juraj Letko, Vladimír Chovanec

8. Žiadosť o bezplatný prenájom Domu kultúry
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Základnej školy v Ladcoch
o bezplatný prenájom Domu kultúry na školský rok 2009/2010, na akcie poriadané
Základnou školou.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo bezplatný prenájom priestorov
Domu kultúry v Ladoch, žiadateľovi Základnej škole v Ladcoch pre školský
rok 2009/2010.

Hlasovanie k bodu:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – Juraj Letko, Vladimír Chovanec

9. Žiadosť o bezplatný prenájom veľkej sály Domu kultúry
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Slov. zväzu zdravotne postihnutých,
základná organizácia Ladce o bezplatný prenájom veľkej sály Domu kultúry, na deň
15. mája 2009, za účelom usporiadania spoločenského posedenia s družobnými
organizáciami.

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo bezplatný prenájom veľkej sály
Domu kultúry v Ladcoch na deň 15. mája 2009, Slovenskému zväzu zdravotne
postihnutých, základná organizácia Ladce, za účelom spoločenského posedenia
s družobnými organizáciami SZZP.

3

10. Schválenie projektu na čerpanie euro fondov na Zberný dvor
Starosta predložil poslancom návrh, aby obec dala spracovať projekt, ktorým by
sa uchádzala opätovne o príspevky z euro fondov na Zberný dvor. Takýto projekt
už obec mala, ale neuspela.
Súčasný projekt by bol spracovaný na čerpanie nižšej čiastky, ktorá by slúžila
na zakúpenie techniky /traktora, drviča, spevnenie plochy, zakúpenie unimo buniek atď./.
Poslanci sa k návrhu vyjadrili v diskusii a návrh nepodporili, vzhľadom na súčasnú
krízu a zámer, ktorý si obec stanovila na januárovom zasadaní zastupiteľstva pre
pokračovanie v investičných akciách obce pre tento rok.
11. Výber poskytovateľa internetových služieb pre obecný úrad
Starosta obce oboznámil poslancov, že obec má v súčasnosti dvoch dodávateľov
pre prístup na internet. Je to spoločnosť T – com a spoločnosť Dcnet.
V máji nám končí zmluva so spoločnosťou T – com a tiež vzhľadom na to, že budovy
obecného úradu sa presťahujú do nového objektu v Dome kultúry, kde budú všetky
kancelárie v jednej budove, treba sa rozhodnúť pre jedného dodávateľa.
Otvoril k tomuto bodu diskusiu, kde poslanci vyslovili svoj názor a konštatovali, aby
obec zostala pri dodávateľovi pri ktorom bude potrebné z hľadiska zamestnancov
a ich súčasných potrieb robiť najmenšie zmeny.
Preto navrhli, aby obec zostala pri spoločnosti Dcnet so sídlom Dubnica nad Váhom.

12. Riešenie webovej stránky obce Ladce
Starosta obce oboznámil poslancov s opätovnou ponukou p. Jozefa Majerova, ktorý
sa zúčastnil aj minulého zasadania obecného zastupiteľstva, na poskytovanie
servisu počítačovej techniky a zároveň na spracovanie webovej stránky obce, ktorá
by sa dala podľa neho urobiť lepšie a tiež aj spôsob odosielania informácii by bol
rýchlejší a jednoduchší ako je teraz.
Poslanci sa k ponuke vyjadrili a konštatovali, že obec zostane pri súčasnom dodávateľovi
a správcovi tejto stránky s podmienkou, že p. Fedor príde osobne na obecný úrad
a vyrieši sa komunikácia zamestnancov s ním, prípadne ďalšie nejasnosti, ktoré vznikajú
pri umiestňovaní informácií na webovú stránku obce.
13. Prijatie do zamestnania
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou o prijatie do zamestnania
p. Ľubomíra Habánka.
Prijatie nových zamestnancov nemusí schvaľovať obecné zastupiteľstvo, ale vzhľadom
na to, že by išlo o pracovníka pre futbalový klub, starosta túto žiadosť predložil na vyjadrenie
aj poslancom.
Ako prvý sa vyjadril k žiadosti predseda TJ Ing. Jaroslav Koyš, nakoľko p. Habánek
na dohodu vykonáva funkciu hospodára v TJ a je v súčasnosti nezamestnaný.
Ing. J. Koyš – zamestnanie p. Habánka by pomohlo aj TJ po finančnej stránke, pretože
dotáciu, ktorú TJ dostane od obce je použitá aj na výplaty „dohodárov“
čo je aj p. Habánek. Tiež by sa vyriešila aj ďalšia potreba správcu
multifunkčného ihriska /novovybudovaného/ v areáli Základnej školy.
Ing. D. Kalusová, HK obce - v súčasnom období si myslím, že obec by nemala prijímať
ďalších zamestnancov. Už teraz sú mzdové náklady na súčasnú krízu
dosť vysoké.
4

J. Mihálik - v súčasnom období by to bol skutočne prepych zamestnať ďalšieho
zamestnanca, čo už aj teraz kritizujú občania, že obec má dosť zamestnancov.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť berie na vedomie a doporučuje v súčasnosti ďalšieho
zamestnanca neprijať.
14. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac marec 2009
Ing. Kalusová, HK obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva vo svojej
žiadosti s kontrolnou činnosťou, ktorú vykonávala v mesiaci marec 2009.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
15. Pripomienky a návrhy

M. Justh, poslanec - informoval poslancov o akciách, ktoré pripravuje kultúrna komisia
v mesiaci máj
- 1. mája pred Domom kultúry - „Otvára sa máju brána“
- 30. apríla „Oslobodenie obce Ladce“ kladenie vencov k pamätníku
- 10. máj „Deň matiek“

J. Mihálik, poslanec – kedy sa začne s opravou chodníka v Tunežiciach, lebo už aj dlažba,
ktorá je tam sa pomaly stráca. Navrhol, aby základné práce t. j.
podkladové vrstvy a odstránenie pôvodného chodníka treba zadať
firme z časového ale aj odborného hľadiska a zamestnanci by už
položili iba dlažbu.
Chce, aby sa chodník opravil a začalo sa s prácami čo najskôr,
veď táto akcia bola rozpočtovaná pre tento rok a občanom sa
to ťažko stále vysvetľuje prečo sa nič ešte nerobí.

Mgr. B. Majtánová, riaditeľka ZŠ - dokončuje sa omietanie pavilónu A
- dokončilo sa ihrisko, treba jeho slávnostné otvorenie
- žiaci /chlapci/ sa zúčastnili turnaja vo volejbale a umiestnili
sa na druhom mieste

Starosta - rekonštrukcia ZŚ – už asi tretina faktúr bola uhradená z obecných, teraz sa
pripravujú podklady pre Ministerstvo na ich preplatenie obci.

16. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh na uznesenie z riadneho
zasadania obecného zastupiteľstva dňa 22. apríla 2009.
Hlasovanie k
za
proti
zdržal sa
neprítomní
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bodu:
7
0
0
2 – J. Letko, V. Chovanec

17. Záver

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

V Ladcoch 22. apríla 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
p. Marián J u s t h
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..................................................
p. Jozef F a t u r a

