P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 30. júna 2010
1.

Začiatok

2.

Oboznámenie sa s programom zasadania a jeho schválenie.

a/ Určenie zapisovateľky :

p. Ľubomíra Porubčanová

b/ Schválenie návrhovej komisie: p. p. Ing. Jaroslav Koyš
Dominik Koštialik, Jozef Fatura

c/ Overovateľov zápisnice :

p. p. Jozef M i h á l i k a Ján A b r a h á m o v s k ý

3.

Žiadosť o zregulovanie akciového predaja v obci Ladce.

4.

Zrušenie uznesenia č. 101/2007 v plnom rozsahu.

5.

Schválenie odpredaja objektu bývalej čerpacej stanice vody a priľahlého pozemku –
p. Anton Haršáni.

6.

Zrušenie uznesenia č. 7/2010 a uznesenia č. 15/2010 v plnom rozsahu.

7.

Plán práce HK obce na II. polrok 2010.

8.

Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace máj a jún 2010.

9.

Žiadosť o odkúpenie parcely č. 1903/103 – Branislav Lipták, Ladce, Vážska 397.

10.

Návrh na vyradenie DHMI majetku obce.

11.

Schválenie VZN obce o referende.

12.

Záverečný účet obce Ladce za rok 2009.

13.

Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce Ladce za rok 2009.

14.

Schválenie záverečného účtu obce Ladce za rok 2009.

15.

Výzva na solidaritu – ZMOS.

16.

Pripomienky a návrhy.

17.

Návrh na uznesenie.

18.

Záver

UZNESENIE
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 30. júna 2010
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
1. Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace máj a jún 2010.
2. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce Ladce za rok 2009.
3. Výzvu Združenie miest a obcí Slovenska na vytvorenie fondu solidarity obciam a mestám
postihnutým povodňami.
B. schvaľuje
1. Program mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. p. Ing. Jaroslav Koyš
Dominik Koštialik, Jozef Fatura
3. Zapisovateľku:

p. Ľubomíru Porubčanovú

4. Overovateľov zápisnice:

p. p. Jozef M i h á l i k

a

Ján A b r a h á m o v s k ý

5. Uznesenie č. 30/2010
Schválilo a upravilo predajné dni v Dome kultúry nasledovne: predajné dni budú 2 dni
v týždni bez určenia konkrétneho dňa. Výška nájmu zostáva nezmenená.
6. Uznesenie č. 31/2010
Ruší v plnom rozsahu uznesenie č. 101/2007.
7. Uznesenie č. 32/2010
Schválilo odpredaj objektu bývalej čerpacej stanice vody a pozemku par. č. KN 64/3,
p. Antonovi Haršánimu a manželke Lýdii. Objekt bude odpredaný za cenu 35 eur
2
2
a pozemok o výmere 10 m v k. ú. Ladce za cenu 3,50 eur za 1 m , t. j. celkom 35 eur.
Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj poplatok za vklad do katastra
nehnuteľností.
Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9a), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.
8. Uznesenie č. 33/2010
Ruší v plnom znení uznesenia č. 7/2010 a 15/2010.
9. Uznesenie č. 34/2010
Schválilo Plán práce HK obce na II. polrok 2010.
10. Uznesenie č . 35/2010
2

Schválilo odpredaj časti pozemku parc. č. 1903/103 pod budovou za cenu 1 m 8,30 eur
2
a pozemok pod prístupovú cestu za cenu 1 m 2,50 eur. Presná výmera bude
stanovená geometrickým plánom. Kupujúci uhradí náklady na vypracovanie
geometrického plánu a poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.
Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9 a), zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.
1

11. Uznesenie č. 36/2010
Schválilo návrh na vyradenie DHIM č. 8/2010.

12. Uznesenie č. 37/2010
Schválilo VZN obce Ladce č. 2/2010 o referende.

13. Uznesenie č. 38/2010
Schválilo záverečný účet obce Ladce za rok 2009 a rozdelenie prebytku
hospodárenia nasledovne:
- 10 % do rezervného fondu, t.j. 5 937 eur
- zvyšok, t. j. 53 440,46 eur do bežných príjmov obce Ladce v súlade s novelou zákona
č. 583/2004 Z. z. zo dňa 17.02.2009.

C. ukladá
-

V Ladcoch

30. júna 2010

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

.......................................................
p. Jozef M i h á l i k

2

......................................................
p. Ján A b r a h á m o v s k ý

ZÁPISNICA
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 30. júna 2010 na obec. úrade v Ladcoch

Prítomní: viď prezenčná listina - 7
2

- prítomných poslancov
- neprítomní poslanci – Daniela Hudecová, Marián Justh

ROKOVANIE
1. Zasadanie obecného zastupiteľstva začal a viedol starosta obce Ing. arch. Ján Remo.
2. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený program mimoriadneho
zasadania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie o schválení programu mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Neprítomní 2 – Daniela Hudecová, Marián Justh

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p.p. Ing. Jaroslav Koyš, Dominik Koštialik, Jozef Fatura
Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili.

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Neprítomní 2 – Daniela Hudecová, Marián Justh
Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíru Porubčanovú

Overovateľov zápisnice: p. p. Jozef M i h á l i k

a

Ján A b r a h á m o v s k ý

3. Žiadosť o zregulovanie akciového predaja v obci Ladce
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou p. Miriam Hlavatej
a p. Vladimíra Daňu na zregulovanie akciového predaja - predajných dní textilu a spotrebného
tovaru v Dome kultúry. Zasadania sa zúčastnili aj žiadatelia a k podaným žiadostiam sa
vyjadrili. Poukázali na to, že obec schválením 3 predajných dní v týždni likviduje domácich
podnikateľov. Navrhli preto, aby sa počet predajných dní znížil.
Obec počet predajných dní schválila aj z dôvodu aspoň čiastočného pokrytia nákladov na
prevádzku Domu kultúry, ktorá je ročne vo výške 25 tis. eur.
Poslanci sa k žiadostiam v diskusii vyjadrili a navrhli počet predajných dní znížiť.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo a upravilo predajné dni v Dome kultúry
nasledovne: predajné dni budú 2 dni v týždni bez určenia konkrétneho dňa.
Výška nájmu zostáva nezmenená.
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Hlasovanie k bodu:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Neprítomní 2 – Daniela Hudecová, Marián Justh
4. Zrušenie uznesenia č. 101/2007 v plnom rozsahu
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na zrušenie prijatého uznesenia č. 101/2007,
z dôvodu, že uznesenie bolo schválené za účelom prevodu majetku obce a prevod nebol do
dnešného dňa uskutočnený. Prijaté uznesenie už nie je v súlade s platným zákonom
o katastri nehnuteľností a preto je potrebné ho zrušiť a prijať nové.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zrušilo uznesenie č. 101/2007 v plnom rozsahu.
Hlasovanie k bodu:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Neprítomní 2 – Daniela Hudecová, Marián Justh
5. Schválenie odpredaj objektu bývalej čerpacej stanice vody a priľahlého pozemku
V bode 4 tejto zápisnice poslanci obecného zastupiteľstva zrušili v plnom rozsahu uznesenie
č. 101/2007, ktorým bol schválený odpredaj objektu bývalej čerpacej stanice vody a priľahlého
pozemku p. Antonovi Haršánimu a manželke Lýdii, bytom Ladce, Záhradná 143.
Uznesenie už nebolo v súlade s platným zákonom o katastri nehnuteľností a preto ho bolo
potrebné zrušiť a prijať nové.
Žiadateľ k schváleniu priložil aj vypracovaný geometrický plán.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj objektu bývalej čerpacej stanice vody a priľahlého
pozemku par. č. KN 64/3, k. ú. Ladce, p. Antonovi Haršánimu a manželke Lýdii, bytom
2
Ladce, Záhradná 143. Objekt bude odpredaný za cenu 35 eur a pozemok o výmere 10 m
2
v k. ú. Ladce za cenu 3,50 eur za 1 m , t. j. celkom 35 eur.
Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.
Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9 a), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení.
Hlasovanie k bodu:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Neprítomní 2 – Daniela Hudecová, Marián Justh
6. Zrušenie uznesenia č. 7/2010 a uznesenie č. 15/2010 v plnom rozsahu
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh na zrušenie uznesení č. 7/2010 a
15/2010 v plnom rozsahu z dôvodu, že žiadateľovi bol predložený návrh nájomnej zmluvy.
K návrhu nájomnej zmluvy sa do dnešného dňa nevyjadril, túto s obcou nepodpísal ani
nekoná v súlade so schválenými uzneseniami.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zrušilo uznesenia č. 7/2010 a 15/2010 v plnom
rozsahu.
2

Hlasovanie k bodu:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Neprítomní 2 – Daniela Hudecová, Marián Justh
7. Schválenie Plánu práce HK obce na II. polrok 2010
Ing. Kalusová, HK obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh Plánu práce
HK obce na II. polrok 2010.
Návrh Plánu tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený Plán práce HK obce
na II. polrok 2010.
Hlasovanie k bodu:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Neprítomní 2 – Daniela Hudecová, Marián Justh
8. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace máj a jún 2010
Ing. Kalusová, HK obce vo svojej správe oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva
s kontrolnou činnosťou, ktorú vykonala v mesiacoch máj a jún 2010.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
9. Žiadosť o dokúpenie parcely č. 1903/103
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou p. Branislava
Liptáka, bytom Ladce, Vážska 397 o odkúpenie parcely č. 1903/103, ktorá sa nachádza
pod stavbou jeho chaty a prístupovej cesty k chate.
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k žiadosti výhrady a o odpredaji hlasovali.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj časti pozemku parc. č. 1903/103
2
k . ú. Ladce, pod budovou za cenu 1 m 8,30 eur a pozemok pod prístupovú cestu za cenu
2
1 m 2,50 eur.
Presná výmera bude stanovená geometrickým plánom. Kupujúci uhradí náklady
na vypracovanie geometrického plánu a poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.
Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9 a), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.
Hlasovanie k bodu:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Neprítomní 2 – Daniela Hudecová, Marián Justh
10. Návrh na vyradenie drobného hmotného investičného majetku obce č. 8/2010
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na vyradenie DHIM obce č. 8/2010.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
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Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh na vyradenie DHIM obce
č. 8/2010.
Hlasovanie k bodu:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Neprítomní 2 – Daniela Hudecová, Marián Justh
11. Schválenie VZN obce Ladce č. 2/2010 o referende
Na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 19. mája 2010 bol predložený poslancom
obecného zastupiteľstva návrh VZN obce Ladce o referende.
Návrh bol následne zverejnený aj na úradnej tabuli obce.
Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty na jeho zverejnenie bol návrh predložený
k schváleniu obecnému zastupiteľstvu.
K návrhu neboli podané žiadne pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN obce Ladce č. 2/2010 o referende.
Hlasovanie k bodu:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Neprítomní 2 – Daniela Hudecová, Marián Justh
12. Záverečný účet obce Ladce za rok 2009
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený záverečný účet obce za rok 2009.
Záverečný účet obce charakterizuje výsledok ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného
roka a obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce, vrátane výsledkov
hospodárenia peňažných fondov, neobsahuje hodnotenie plnenia programov.
Ročnú účtovnú závierku za rok 2009 overil audítor Ing. Zuzana Šelingová, licencia č. 219,
so záverom: Účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce
Ladce k 31.9.2009, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému
dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Záverečný účet obce Ladce za rok 2009 tvorí prílohu.
13. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce Ladce za rok 2009
Ing. Kalusová, HK obce predložíla poslancom obecného zastupiteľstva stanovisko HK obce
k záverečnému účtu obce Ladce za rok 2009 a konštatovala:
Na základe predloženého záverečného účtu obce Ladce, ako aj výroku audítora
odporúčam obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce Ladce a celoročné
hospodárenie za rok 2009 schváliť.
14. Schválenie záverečného účtu obce Ladce za rok 2009
Poslanci vzhľadom na výsledok účtovného auditu obce a stanovisko HK obce hlasovalo
o predloženom záverečnom účte obce Ladce za rok 2009.
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Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo záverečný účet obce Ladce za rok 2009
a rozdelenie prebytku hospodárenia nasledovne:
- 10 % do rezervného fondu, t.j. 5 937 eur
- zvyšok, t. j. 53 440,46 eur do bežných príjmov obce Ladce v súlade s novelou zákona
č. 583/2004 Z. z. zo dňa 17.02.2009.

Hlasovanie k bodu:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Neprítomní 2 – Daniela Hudecová, Marián Justh

15. Výzva na solidaritu - ZMOS

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s tlačovou správou ZMOS
Výzvou na solidaritu.
Predseda ZMOS Michal Sýkora navrhol vytvorenie fondu Solidarity, ktorý by mal slúžiť na
pomoc mestám a obciam postihnutým povodňou.
Poslanci výzvu berú na vedomie ale v súčasnej finančnej situácii v akej sa obce a mestá
nachádzajú o návrhu nehlasovali.

16. Pripomienky a návrhy

Jozef Mihálik, poslanec - poukázal na kosenie cintorína v Tunežiciach
- - „ - na úradnú tabuľu v Tunežiciach
- - „ - na úpravu okolo chodníka pri hlavnej ceste v Tunežiciach,
očistenie od posypového materiálu po zimnom období, úprava
okolia, rozhrnutie hliny

Ján Abrahámovský, poslanec - poukázal na opätovné neodkladanie smetných nádob
firmou, ktorá zabezpečuje vývoz na pôvodné miesta.
Je potrebné upozorniť vývozcu na porušovanie zmluvy.

17. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie z riadneho zasadania obecného
zastupiteľstva zo dňa 30. júna 2010.

Hlasovanie k bodu:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Neprítomní 2 – Daniela Hudecová, Marián Justh

5

18. Záver

Starosta obce po vyčerpaní programu riadneho zasadania, pripomienkach a návrhoch
poslancov a prítomných, zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Ladcoch 30. júna 2010

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

..........................................................
p. Jozef M i h á l i k
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..........................................................
p. Ján A b r a h á m o v s k ý

