S T A R O S T A

O B C E

L A D C E

Č.j.: 07/2009

Dňa: 18.06.2009

POZVÁNKA

Zvolávam riadne zasadanie obecného zastupiteľstva na deň

24. jún 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.

Začiatok
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Žiadosť Lesného a Urbárskeho spoločenstva Tunežice – žiadosť o bezplatný prenájom
bývalej hasičskej zbrojnice.
Žiadosť o zľavu na nájomnom za priestory Domu kultúry – fy ELSTA, p. Cigánik.
Odkanalizovanie obce a zavedenie vodovodu - výsledok prihlasovania sa občanov.
Prerokovanie otázky dodávateľa na most k IBV.
Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2008.
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2008.
Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac máj 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 24. júna 2009
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Hlavný kontrolór:
Daniela

Kalusová

Ing.

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

PREZENČNÁ

LISTINA

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 24. júna 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 24. júna 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,
Jozef Fatura a Marián Justh
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Ján Abrahámovský

a

Jaroslav Koyš

3. Žiadosť o zľavu na nájomnom za priestory Domu kultúry – fy ELSTA, p. Cigánik.
4. Žiadosť Lesného a Urbárskeho spoločenstva Tunežice - žiadosť o bezplatný prenájom
bývalej hasičskej zbrojnice.
5. Odkanalizovanie obce a zavedenie vodovodu - výsledok prihlasovania sa občanov.
6. Prerokovanie otázky dodávateľa na most k IBV.
7. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2008.
8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2008.
9. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac máj 2009.
10. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2009.
11. Schválenie nového správu webovej stránky obce.
12. Pripomienky a návrhy.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver
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VÝPIS UZNESENIA

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 24. júna 2009

č. 44/2009

Obecné zastupiteľstvo ruší zmluvu s doterajším správcom webovej stránky obce
a uzatvorí sa nová zmluva s p. Jozefom Majerovom.

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

Obec Ladce
Milan Fedor, Dolné Kočkovce, Kukučínova 306
Jozef Majerov, Ladce časť Tunežice, Hviezdoslavova 15

U ZN E SE N I E
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 24. júna 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo

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

Odkanalizovanie obce a zavedenie vodovodu – výsledok prihlasovania sa občanov.
Prerokovanie otázky dodávateľa na most k IBV.
Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2008.
Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac máj 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,
Jozef Fatura, Marián Justh
Ľubomíru Porubčanovú
Ján Abrahámovský a Jaroslav Koyš

5. Uznesenie č. 39/2009
Zľavu 50 % z ceny za prenájom priestorov DK - veľká sála fy ELSTA, s. r. o.
Zľava platí na 5 akcií poriadaných fy ELSTA, počnúc akciou dňa 27.06.2009.
6. Uznesenie č. 40/2009
Garážovanie vozidla v priestore bývalej požiarnej zbrojnice do konca roka 2010
Lesnému a Urbárskemu spoločenstvu Tunežice.
Lesné a Urbárske spoločenstvo spoločne s Poľovníckym združením si vybudujú
spoločnú garáž pri Osvetovej besede z bývalého objektu WC.
Tabuľu na oznamy Lesného družstva a Urbárskeho spoločenstva si vybudujú na vlastné
náklady.
7. Uznesenie č. 41/2009
Záverečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.
8. Uznesenie č. 42/2009
Prerozdelenie prebytku hospodárenia obce nasledovne, 10 % t. j. 338.400,- Sk
bude zaúčtované na rezervný fond obce a zostatok 3,045.600,- Sk na bežný
účet obce.
9. Uznesenie č. 43/2009
Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2009.
10. Uznesenie č. 44/2009
Ruší zmluvu s doterajším správcom webovej stránky obce a uzatvorí sa nová

zmluva s p. Jozefom Majerovom.
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C. ukladá
-

V

Ladcoch 24. júna 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Ján Abrahámovský

....................................................
p. Jaroslav Koyš
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Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 24. júna 2009
na obecnom úrade v Ladcoch
Prítomní: viď prezenčná listina -

8 - prítomných poslancov
1 - neprítomný – Dominik Koštialik

ROKOVANIE
1. Zasadanie obecného zastupiteľstva začal a viedol starosta obce Ing. arch. Ján Remo.

2. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený program mimoriadneho
zasadania obecného.
Hlasovanie o schválení programu zasadania obecného zastupiteľstva:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomný 1 – Dominik Koštialik
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p.p. Daniela Hudecová, Jozef Fatura, Marián Justh
Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili.

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomný 1 – Dominik Koštialik

Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Ján Abrahámovský a Jaroslav Koyš

1. Žiadosť o zľavu na nájomnom za priestory Domu kultúry
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou o zľavu
za nájom priestorov Domu kultúry od firmy ELSTA s. r. o. Udiča.
K žiadosti sa vyjadrili aj jednotlivo poslanci.
J. Mihálik – prenájom bol už raz znížený na polovicu.
M. Justh - dohodnúť sa na určitom počte akcií na ktoré bude poskytnutá zľava

Starosta – skúsiť to teraz v letnom období a potom uvidíme, či sa diskotéky uchytia.
1
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo zľavu 50 % z ceny za prenájom priestorov
DK - veľká sála fy ELSTA, s. r. o. .
Zľava platí na 5 akcií poriadaných fy ELSTA, počnúc akciou dňa 27.06.2009.
Hlasovanie k bodu:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomný 1 – Dominik Koštialik
4. Źiadosť Lesného a Urbárskeho spoločenstva Tunežice o bezplatný prenájom priestorov
bývalej požiarnej zbrojnice a priestoru na umiestňovanie oznamov v úradnej tabuli obce
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tento bod programu bol presunutý z minulého zasadania obecného zastupiteľstva, nakoľko
na zasadaní neboli prítomní poslanci za časť Tunežice.
Poslanci za časť Tunežice po prejednaní žiadosti so zástupcami Lesného a Urbárskeho
spoločenstva navrhli, aby bezplatný prenájom bol schválený dočasne v priestore bývalej
požiarnej zbrojnice, nakoľko Lesné spoločenstvo si spoločne s Poľovníckym združením
chcú vybudovať spoločnú garáž pri Osvetovej besede v Tunežiciach s objektu bývalých
WC.
Tabuľu na oznamy si vybudujú na svoje náklady, obec im poskytne priestor.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo garážovanie vozidla v priestore bývalej požiarnej
zbrojnice do konca roka 2010 Lesnému a Urbárskemu spoločenstvu Tunežice.
Lesné a Urbárske spoločenstvo spoločne s Poľovníckym združením si vybudujú
spoločnú garáž pri Osvetovej besede z bývalého objektu WC.
Tabuľu na oznamy Lesného a Urbárskeho spoločenstva si vybudujú na vlastné náklady.
Hlasovanie k bodu:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomný 1 – Dominik Koštialik
5. Odkanalizovanie obce a zavedenie vodovodu – výsledok prihlasovania sa občanov
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výsledku prihlasovania
sa občanov na vybudovanie kanalizácie a vodovodu.
Do dnešného dňa sa prihlásilo asi 62 % občanov našej obce, čo stále nepostačuje.
Je potrebné, aby sa za obec prihlásilo 85 – 90 %.
Požiadal poslancov, aby ešte tieto posledné dni oslovili občanov, ktorí sa ešte
neprihlásili, aby tak urobili, nakoľko prihlásiť sa je možné do 30. júna 2009.
6. Prerokovanie otázky dodávateľa na most k IBV
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že na akciu vybudovania
mostu k plánovanej IBV bolo výberové konanie. Dodávateľ bol vybraný.
V súčasnosti sa však objavila ďalšia ponuka, ktorá je nižšia, ako dal úspešný
uchádzač výberového konania.
Starosta preto zaradil do programu tento bod, aby sa poslanci vyjadrili, či obec
zruší už prebehnuté výberové konanie a vyhlási nové alebo zostaneme pri dodávateľovi
ktorý bol úspešný.

Po diskusii k predloženému návrhu bol vznesený návrh, aby bol projekt zadaný
k spracovaniu (prípadne posúdeniu už spracovaného projektu) inému projektantovi,
2
nakoľko došlo k pripomienke, že cena realizácie mosta v hodnote 1,700.000,- Sk
je vysoká a treba skúsiť projekt prepracovať.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2008
Ing. Kalusová, HK obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva svoje stanovisko
k záverečnému účtu obce za rok 2008.
Stanovisko HK obce tvorí prílohu zápisnice.
Na záver skonštatovala a odporučila poslancom záverečný účet obce za rok 2008
schváliť bez výhrad.
8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2008
Poslanci obecného zastupiteľstva sa oboznámili so záverečným účtom obce
za rok 2008 a so správou audítora k účtovaniu obce.
Záverečný účet obce tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet za rok 2008 bez výhrad.
Hlasovanie k bodu:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomný 1 – Dominik Koštialik
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo prerozdelenie prebytku hospodárenia obce nasledovne,
10 % t. j. 338.400,- Sk bude zaúčtované na rezervný fond obce a zostatok 3,045.600,- Sk
na bežný účet obce.
9. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac máj 2009
Ing. Kalusová, HK obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva vo svojej správe
s kontrolnou činnosťou, ktorú vykonala v mesiaci máji 2009.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
10. Schválenie plánu práce HK obce na II. polrok 2009
Ing. Kalusová, HK obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2009.
Návrh plánu práce HK obce na II. polrok 2009 tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok
2009.
Hlasovanie k bodu:
za
8

proti
0
zdržal sa
0
3 neprítomný 1 – Dominik Koštialik
11. Schválenie nového správcu webovej stránky obce
Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s doterajším správcom webovej stránky obce
bol predložený návrh na zrušenie zmluvy uzavretej s p. Erikom Fedorom.
Na nového správcu webovej stránky bol navrhnutý p. Jozef Majerov.
Bude pripravený návrh zmluvy a dohodnuté podmienky.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo ruší zmluvu s doterajším správcom webovej stránky obce
a uzatvorí sa nová zmluva s p. Jozefom Majerovom.
Hlasovanie k bodu:
za
6
proti
0
zdržal sa
2 - Jozef Fatura, Jozef Mihálik
neprítomný 1 - Dominik Koštialik
12. Pripomienky a návrhy
Jozef Mihálik, poslanec - chodník v Tunežiciach, výber dodavateľa
Jozef Fatura, poslanec - či ostane jestvujúca prečerpávacia stanica po vybudovaní novej
kanalizácie, nakoľko súčasný technický stav je už nevyhovujúci a
bolo by treba opravu strechy, elektrických rozvodov a pod. .
Starosta - podľa dokumentácie jestvujúca prečerpávacia stanica bude odstavená.
Vladimír Chovanec, poslanec - rozpadávajúce sa rozhlasové stľpy
Starosta - postupne sa opravujú, boli už opravené na ul. Vážskej a pokračuje sa v orpave
a ďalších.
Marián Justh, zástupca starostu – informoval poslancov obecného zastupiteľstva s akciou,
ktorú pripravujú na hody. Je zabezpečený program:
- historický šerm, kone, kynologický klub, požiarníci,
dychovka, skupina ORIN, v sobotu by bola diskotéka
a ostatný program by bol v nedeľu od 14.oo hod.
- finančné náklady cca 15 tis. Sk.
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ - informovala poslancov o sťahovaní sa do nového
opraveného pavilónu
- v júli p. Kútny urobí dokončovacie práce na ihrisku
- záverom sa poďakovala starostovi obce a poslancom
za doterajšiu dobrú spoluprácu a podporu počas jej
prvého roka pôsobenia vo funkcii riaditeľky školy.
13. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh na uznesenie
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 24. júna 2009.

Hlasovanie k
za
proti
zdržal sa

bodu:
8
0
0

neprítomný

1 – Dominik Koštialik
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14. Záver
Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu, pripomienkach a návrhoch
prítomných zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Ladcoch 24. júna 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
p. Ján Abrahámovský

..................................................
p. Jaroslav Koyš
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