S T A R O S T A

O B C E

L A D C E

Č.j.: 03/2009

Dňa:19.03.2009

POZVÁNKA
Zvolávam riadne zasadanie obecného zastupiteľstva na deň

25. marec 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.
Návrh na zmenšený rozsah projektu operačného programu revitalizácie sídiel.
Ponuka p. Jozefa Majerova na IT-PROFI servis.
Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac február 2009.
Návrh smernice, ktorou sa stanovuje výška nájmu priestorov v Dome kultúry.
Schválenie odpredaja pozemku parc. č. KN – C 917, Považskej vodárenskej spoločnosti.
Informácie:
- odpoveď na reklamáciu autobusových zastávok
- odpoveď na list SAD Trenčín
- dopravné značenie začiatku a konca obce
- List Duda stavby, Nová Dubnica
- List p. Vladimíra Bašku.
Pripomienky a návrhy.
Návrh na uznesenie.
Záver.

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

LISTINA

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 25. marec 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 25. marec 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 Mihálik, Ján Abrahámovský
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Vladimír Ch o v a n e c

a

Dominik K o š t i a l i k

3.

Schválenie odpredaja pozemku parc. č. KN – C 917, Považskej vodárenskej spoločnosti.

4.

Žiadosť o odkúpenie pozemku – Vladimír Závacký, Ladce, Pavla Koyša 246

5.

Návrh VZN č. 2/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu.

6.

Návrh na zmenšený rozsah projektu operačného programu regeneráciu sídiel.

7.

Ponuka p. Jozefa Majerova na IT - PROFI servis.

8.

Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac február 2009.

9.

Návrh smernice, ktorou sa stanovuje výška nájmu priestorov v Dome kultúry.

10.

11.

Informácie:
- odpoveď na reklamáciu autobusových zastávok
- odpoveď na list SAD Trenčín
- dopravné značenie začiatku a konca obce
- List Duda stavby, Nová Dubnica
- List p. Vladimíra Bašku.

Pripomienky a návrhy.

12. Návrh na uznesenie.
13. Záver

O

B

E C
VÝPIS

L

A

D

C

UZNESENIA

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 25. marec 2009

č.

/2009

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

Obec Ladce

E

U ZN E SE N I E
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 25. marec 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo

A . berie na vedomie
1. Ponuku p. Jozefa Majerova na IT – PROFI servis.
2. Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac február 2009.
3. Informácie starostu obce:
- odpoveď na reklamáciu autobusových zastávok
- odpoveď na list SAD Trenčín
- dopravné značenie začiatku a konca obce
- List DUDA stavby, Nová Dubnica
- List p. Vladimíra Bašku

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

Daniela Hudecová,
Jozef Mihálik, Ján Abrahámovský

3. Zapisovateľku :

Ľubomíru Porubčanovú

4. Overovateľov zápisnice :

p.

p. p. Vladimír Ch o v a n e c

a Dominik K o š t i a l i k

5. Uznesenie č. 18/2009
2

Odpredaj pozemku parc. č. KN – C 917 o výmere 14 m Považskej vodárenskej
2
spoločnosti a. s. Považská Bystrica. Kúpna cena za 1 m pozemku je 3,32 €.
6. Uznesenie č. 19/2009
2

Odpredaj pozemku parc. č. KN- E 1879/503 o výmere 71 m Vladimírovi Závackému,
2
Ladce, Pavla Koyša 246. Kúpna cena za 1 m pozemku je 3,32 €. Kupujúci uhradí
aj náklady na zhotovenie geometrického plánu a poplatok za vklad do katastra
nehnuteľností.
7. Uznesenie č. 20/2009
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú
službu.
8. Uznesenie č. 21/2009
Návrh na spracovanie projektu z operačného programu regenerácia sídiel vo výške
250 000 €. Projekt bude spracovaný na výstavbu chodníka z Ladiec od križovatky po
cintorín v Tunežiciach, chodníky a plochy na sídlisku Záhradná a plochu pred Domom
kultúry.
1

9. Uznesenie č. 22/2009
Návrh smernice, ktorou sa stanovuje výška nájmu priestorov v Dome kultúry
s tým, že bod č. 4 sa vypúšťa.
Ročné nájomné pre Lesné družstvo a Urbárske spoločenstvo sa odpúšťa.
10. Uznesenie č. 23/2009
Preplatenie 50 % z čiastky 4 146 € z fakturovanej sumy za zhotovenie nábytku
pre Základnú školu Ladce, faktúra č. 200912001.

C. ukladá
-

V

Ladcoch 25. marca 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Vladimír Ch o v a n e c

2

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

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 25. marca 2009 na obecnom úrade
v Ladcoch

Prítomní: viď prezenčná listina - 7 - prítomných poslancov
2 - neprítomní – Juraj Letko, Ing. Jaroslav Koyš

ROKOVANIE
1. Zasadanie obecného zastupiteľstva začal 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 – J. Letko, Ing. J. Koyš

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p.p. Daniela Hudecová, Jozef Mihálik, Ján Abrahámovský
Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili.

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 2 – J. Letko, Ing. J. Koyš
Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Vladimír

Ch o v a n e c

a

Dominik

Koštialik

3. Schválenie odpredaja pozemku parc. č. KN – C 917
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Považskej vodárenskej spoločnosti a. s.
2
o odkúpenie pozemku parc. č. KN – C 917 o výmere 14 m za účelom prístupu k budovanej
prečerpávacej stanici.
2
Cena za 1 m predávaného pozemku je navrhnutá podľa zákonom stanovenej ceny vo výške
3,32 € (100,- Sk).

1

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku parc. č. KN – C 917,
2
k. ú. Ladce, o výmere 14 m Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. Považská Bystrica.
2
Cena za 1 m predávaného pozemku je 3,32 €.
Hlasovanie k bodu:
za
7
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
2 - J. Letko, Ing. J. Koyš
Počas zasadania sa dostavil poslanec Ing. Jaroslav Koyš.

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN – E 1879/503
Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou p. Vladimíra Závackého
2
o odkúpenie pozemku parc. č. KN – E 1879/503 o výmere 71 m , ktorý je vlastníctvom obce,
ale nachádza sa v jeho dvore. Pozemok nebol pravdepodobne vysporiadaný pri odkupovaní
pozemku pod výstavbu ich rodinného domu.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku parc. č. KN – E 1879/503,
k. ú. Ladce, o výmere 71 m2 p. Vladimírovi Závackému, Ladce, Pavla Koyša 246.
2
Cena za 1 m predávaného pozemku je 3,32 €. Kupujúci s kúpnou cenou zaplatí aj
náklady na zhotovenie geometrického plánu a poplatok za vklad do katastra
nehnuteľností.
Hlasovanie k bodu:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
1 - J. Letko
Počas zasadania sa dostavil aj poslanec p. Juraj Letko.
5. Schválenie návrhu VZN č, 2/2009 o úhrade za poskytovanú opatrovateľskú službu
Poslanci boli oboznámení s návrhom VZN č. 2/2009 o úhrade za poskytovanú opatrovateľskú
službu. Návrh VZN bol po dobu 15 dní pred jeho schválením vyvesený na úradnej tabuli
obce. K návrhu neboli podané žiadne námietky.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložené VZN č. 2/2009 o úhrade
za poskytnutú opatrovateľskú službu.
Hlasovanie k bodu:
za
9
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
0
2

6. Návrh na zmenšený rozsah projektu operačného programu regenerácia sídiel
Starosta obce informoval poslancov, že obec má zaistený termín na podanie projektu
z operačného programu regenerácia sídiel (na vybudovanie chodníkov, spevnených plôch,
lávok a pod.). Obec už v minulom roku zaplatila zálohu na spracovanie takéhoto projektu
ale následne vo februári 2009 poslanci spracovanie projektu zastavili.
Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh, aby obec dala spracovať
projekt ale v menšom rozsahu t. j. vo výške 250 000 €, aby obec mohla pri úspešnosti
projektu financovať spoluúčasť 5 % z rozpočtovaných nákladov.
V rámci tejto sumy by starosta navrhoval vybudovať novú plochu pred Domom kultúry,
chodníky prípadne lávky cez potok.
Poslanci s takto predloženým návrhom súhlasili a odporučili, aby sa projekt spracoval
hlavne na vybudovanie chodníka z Ladiec od križovatky do Tunežíc po cintorín,
na chodníky a plochy na sídlisku Záhradná a plochu pred Domom kultúry v rozsahu
ako navrhol aj starosta 250 000 € .
K návrhu sa poslanci vyjadrili aj jednotlivo:
J. Mihálik – úprava priestoru pred DK, čo sa pod týmto rozumie
Starosta - úplné odstránenie asfaltovej plochy, nahradiť ju dlažbou a ďalšie architektonické
úpravy (osvetlenie, kvetináče a pod.)
Ing. Kalusová, HK obce - prečo sa neurobí chodník do Tunežíc, plot okolo Materskej školy,
lávky cez potok, teda to čo je v havarijnom stave ?
Ing. J. Koyš – opraviť hlavne chodníky a plochy na sídlisku po rozkopávke, chodník do Tunežíc
a za zostatok plochu pred Domom kultúry
M. Justh – ak opravíme zas iba časť chodníka, iní občania budú poukazovať prečo práve tá
časť a nie iná. Preto si myslím, že návrh starostu, aby sa urobilia plocha pred DK
a za zostatok chodníky je dobrý a podporujem ho.
J. Letko - urobiť čo najviac chodníkov a za zostatok plochu pred DK.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na vypracovanie projektu z operačného programu
regenerácia sídiel vo výške 250 000 €. Projekt bude spracovaný na výstavbu chodníka
z Ladiec od križovatky po cintorín v Tunežiciach, chodníky a plochy na sídlisku Záhradná
a plochu pred Domom kultúry.
Hlasovanie k bodu:
za
8
proti
0
zdržal sa
1 – V. Chovanec
neprítomní
0
7. Ponuka p. Jozefa Majerova na IT – Profi servis
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s ponukou p. Jozefa Majerova
na servis výpočtovej techniky pre obecný úrad.
Ponuka tvorí prílohu zápisnice.
3

Pán Majerov bol prítomný na zasadaní obecného zastupiteľstva, poslancom bližšie objasnil
svoju ponuku.
Poslanci k ponuke vyslovili svoj názor a konštatovali, že obec má v súčasnosti uzavretú
zmluvu na takýto servis s firmou, ktorá bola na túto činnosť vybraná výberovým konaním.
Ponuka bude ešte prehodnotená a porovnaná so službami, ktoré teraz vykonáva vybraná firma.
V rámci tohto bodu ešte p. Majerov pripomienkoval webovú stránku obce, aj to že nebol
oslovený na jej vypracovanie i keď to poslanci obecného zastupiteľstva navrhli a bol vybraný
niekto iný, konkrétne prečo bol vybraný príbuzný (vzdialený) p. Jozefa Mihálika.
Ponúkol, že je ochotný do 48 hodín bez finančného nároku vypracovať novú webovú
stránku obce, ktorá bude určite lepšia a tiež vkladanie príspevkov bude jednoduchšie a
hlavne rýchlejšie, čo súčasná stránka podľa neho neumožňuje. Príspevky sa po vložení objavia
na stránke až skoro za dva dni, alebo vôbec, pretože spôsob vkladania je komplikovaný.
8. Správa HK obce o kontrolnej činnosti
Ing. Kalusová, HK obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva vo svojej správe
o kontrolnej činnosti, ktorú vykonávala v mesiaci február 2009.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
9. Návrh smernice, ktorou sa stanovuje výška nájmu priestorov v Dome kultúry
Predseda finančnej komisie Ing. Jaroslav Koyš predložil poslancom obecného zastupiteľstva
návrh smernice, ktorou sa stanovuje výška nájmu priestorov v Dome kultúry.
Výška nájmu za prenajímané priestory v Dome kultúry sa nezvýšila, ceny boli iba prepočítané
na eurá.
Zmena bola navrhnutá iba pri prenájme za foyer /šatňa/ kde navrhujú výšku nájmu 80 €, čo je
zníženie o 5 € oproti schválenému poplatku v januári 2009.
Odôvodnili to tým, že počet predávajúcich v súčasnom období hospodárskej krízy klesá
vzhľadom na horšiu platobnú schopnosť kupujúcich a tiež zvýšenie nájmu za predajné priestory
oproti minulému roku.
Starosta obce navrhol, aby poslanci zvážili a odpustili stanovené ročné nájomné za priestory,
ktoré má v nájme Lesné družstvo a Urbárske spoločenstvo vo výške 200 € .
Bude to zo strany obce ústretový krok k riešeniu ďalších záležitostí týkajúcich sa rozhodovania
Lesné družstva a Urbárskeho spoločenstva vo veciach týkajúcich sa spolupráce s obcou.
Poslanci s návrhom súhlasili.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh smernice, ktorou sa stanovuje výška
nájmu priestorov v Dome kultúry s tým, že bod č. 4 sa vypúšťa.
Ročné nájomné pre Lesné družstvo a Urbárske spoločenstvo sa odpúšťa.
Hlasovanie k bodu:
za
9
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
0
4

10. Pripomienky a návrhy

D. Koštialik - odstrániť hojdačku pri Osvetovej besede v Tunežiciach, nakoľko tam hrozí
nebezpečenstvo úrazu detí.

J. Letko - či už bola urobená kontrola zariadení na detskom ihrisku v Ladcoch, ktorú
ohlásila e-mailom firma Zepelín z Trenč. Teplíc, ktorá uvedené zariadenia
na detské ihrisko dodala.

Mgr. B. Majtánová, riaditeľka ZŠ - v rámci diskusie oboznámila poslancov s postupom prác
na rekonštrukcii školy, o výsledkoch žiakov na súťažiach
do ktorých sa aktívne zapájajú a naposledy získali
2. miesto za hymnu pre spoločnosť Walmark, čo bolo
ohodnotené a získali finančnú odmenu vo výške 15 tis. Sk.

Zároveň požiadala poslancov o preplatenie faktúry alebo jej časti za výrobu nového
nábytku do zborovne a kancelárií v škole. Faktúra je na čiastku 4 146 €. Ak ju škola uhradí
nezostanú je už financie na ďalšie veci, ktoré je potrebné v pavilóne po vytopení robiť.
Práce, ako je maľovanie kabinetov, robia v rámci školy učitelia so žiakmi a tiež chce
požiadať aj o pomoc rodičov, nakoľko je potrebné maľovať aj triedy, opravovať sokle a pod.
Poslanci navrhli preplatiť 50 % z fakturovanej sumy.

Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo preplatenie 50 % z čiastky 4 146 €,
z fakturovanej sumy za zhotovenie nábytku pre Základnú školu Ladce,
faktúra č. 200912001.

Hlasovanie k bodu:
za
9
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
0
11. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh na uznesenie z riadneho
zasadania obecného zastupiteľstva dňa 25. marca 2009.
Hlasovanie k
za
proti
zdržal sa
neprítomní

5

bodu:
9
0
0
0

12. Záver

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

V Ladcoch 25. marca 2009

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
p. Vladimír Ch o v a n e c

6

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

