P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 13. októbra 2010

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, Dominik Koštialik

c/ Overovateľov zápisnice :

p. p.

Juraj

Letko

a Marián J u s t h

3.

Schválenie úveru v SRZB a. s. pre projekt „Revitalizácia v obci Ladce“.

4.

Schválenie nájomnej zmluvy pre ALPINE Slovakia.

5.

Schválenie vecného v prospech obce Ladce – pozemky parc. č. KN 547 a 551.

6.

Schválenie bezplatného prenájmu priestoru v Dome kultúry – MIMČO Ladce.

7.

Schválenie bezplatného prenájmu Domu kultúry – Rodičovské združenie pri ZŠ Ladce.

8.

Pripomienky a návrhy.

9.

Návrh na uznesenie.

10.

Záver

U ZN E SE N I E
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 13. októbra 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo

A . berie na vedomie
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, Dominik Koštialik
Ľubomíru Porubčanovú

Juraj L e t k o

a

Marián J u s t h

5. Uznesenie č. 49/2010
Schválilo čerpanie úveru na investičnú akciu „Revitalizácia v obci Ladce“ vo výške NFP
340 369,52 € a vo výške vlastných zdrojov 17 914,18 € zo Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky a. s. s ručením blankozmenkou obce.

6. Uznesenie č. 50/2010
Schválilo prenájom priestorov Osvetovej besedy v Tunežiciach. Cena nájmu za
1 mesiac je 100 € + DPH a úhrada nákladov na spotrebu elektrickej energie a vody.
Ostatné podmienky nájmu upravuje nájomná zmluva.
7. Uznesenie č. 51/2010
Schválilo zriadenie vecného bremena v prospech obce Ladce na pozemky parc. čísla
KN 547 a KN 551 vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu pre rozšírenie
vodovodu a plynovodu v obci.

8. Uznesenie č. 52/2010
Schválilo bezplatný prenájom priestoru v Dome kultúry - vestibul, pre Materské
centrum MIMČO Ladce na deň 12. novembra 2010, za účelom usporiadania burzy
detského ošatenia.

9. Uznesenie č. 53/2010
Schválilo bezplatný prenájom priestorov Domu kultúry v Ladcoch pre akcie
usporiadané Rodičovským združením pri ZŠ v Ladcoch v školskom roku 2010/2011.
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C. ukladá
-

V

Ladcoch 13. októbra 2010

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

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

....................................................
p. Marián J u s t h

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 13. októbra 2010 na obecnom úrade
v Ladcoch
Prítomní: viď prezenčná listina - 6 - prítomných poslancov
3 - neprítomní - Ing. J. Koyš, J. Abrahámovský, V. Chovanec

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

2. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený program riadneho zasadania
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie o schválení programu zasadania obecného zastupiteľstva:
za
6
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 3 – J. Koyš, J. Abrahámovský, V. Chovanec
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p.p. Daniela Hudecová, Jozef Fatura a Dominik Koštialik
Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili.

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za
6
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
3 – J. Koyš, J. Abrahámovský, V. Chovanec

Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Juraj

Letko

a Marián J u s t h

3. Schválenie úveru so SZRB a. s. na projekt „Revitalizácia v obci Ladce“
Starosta obce oboznámil poslancov, že obec začína realizáciu projektu „Revitalizácia v obci
Ladce“ na ktorý obec získala prostriedky z európskych fondov. Obec si musí zobrať v SZRB
úver na financovanie tohto projektu. Obec bude z úveru hradiť faktúry za prevedené práce
a následne po predložení faktúr na ministerstvo, obci budú prostriedky vrátené a obec splatí
úver. Čerpanie úveru bude v dvoch častiach.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo čerpanie úveru na investičnú akciu
„Revitalizácia v obci Ladce“ vo výške 340 369,52 € a vo výške vlastných zdrojov
17 914,18 € zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a. s. s ručením blankozmenkou obce.
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Hlasovanie
za
proti
zdržal sa
neprítomní

k bodu:
6
0
0
3 – J. Koyš, J. Abrahámovský, V. Chovanec

4. Schválenie nájomnej zmluvy pre ALPINE Slovakia

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s obsahom návrhu nájomnej
zmluvy na prenájom priestorov pre ALPINE Slovakia, na prenájom priestorov vo vlastníctve
obce v Osvetovej besede v Tunežiciach.
Návrh nájomnej zmluvy tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom priestorov Osvetovej besedy v Tunežiaciach.
Cena nájmu za 1 mesiac je 100 € + DPH a úhrada nákladov za spotrebu elektrickej energie
a vody. Ostatné podmienky nájmu upravuje nájomná zmluva.

Hlasovanie
za
proti
zdržal sa
neprítomní

k bodu:
6
0
0
3 – J. Koyš, J. Abrahámovský, V. Chovanec

5. Schválenie vecného bremena v prospech obce Ladce – pozenky parc. č. KN 547 a KN 551

Obec má vydané stavebné povolenie na rozšírenie vodovodu a plynovodu v obci. Tieto vetvy
budú aj pre 16 bytový nájomný dom a pre pripravovanú IBV „Za kaštieľom“. Siete budú
uložené aj po pozemkoch, ktorých vlastníkom je Slovenský pozemkový fond. Obec dostala
súhlas vlastníka pre vydanie stavebného povolenia s tým, že do kolaudácie stavby si obec
usporiada vlastnícky vzťah k týmto pozemkom. Obecné zastupiteľstvo síce už schválilo
odkúpenie týchto pozemkov od SPF, ale vzhľadom na to, že proces odkúpenia je veľmi
časovo zdĺhavý, je potrebné, aby v prospech obce bolo schválené vecné bremeno na tieto
pozemky za účelom uloženia rozvodov vody a plynu. Obec následne dala vypracovať
geometrický plán na uvedené pozemky a požiada SPF o zriadenie vecného bremena
v prospech obce na rozšírenie vodovodu a plynovodu.

Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zriadenie vecného bremena v prospech
obce Ladce na pozemky parc. čísla KN 547 a KN 551 vo vlastníctve Slovenského
pozemkového fondu pre rozšírenie vodovodu a plynovodu v obci.
Hlasovanie
za
proti
zdržal sa
neprítomní
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k bodu:
6
0
0
3 – J. Koyš, J. Abrahámovský, V. Chovanec

6. Schválenie bezplatného prenájmu priestoru v Dome kultúry - MIMČO

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou Materského centra
MIMČO, za účelom usporiadania burzy detského ošatenia. MIMČO síce má svoje priestory
v Materskej škole, ktoré využíva ako klubovú miestnosť. Prvú burzu usporiadali v týchto
priestoroch, ale vzhľadom na veľký záujem tieto priestory nepostačovali a preto sa obrátili
so žiadosťou o prenájom priestorov v Dome kultúry. Výťažok z akcie chcú použiť pre činnosť
centra a preto žiadajú o odpustenie nájomného.

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo bezplatný prenájom priestoru v Dome
kultúry – vestibul, pre Materské centrum MIMČO Ladce, na deň 12. november 2010,
za účelom usporiadania burzy detského ošatenia.
Hlasovanie
za
proti
zdržal sa
neprítomní

k bodu:
6
0
0
3 – J. Koyš, J. Abrahámovský, V. Chovanec

7. Schválenie bezplatného prenájmu priestorov Domu kultúry – Rodičovské združenie pri ZŠ
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Rodičovského združenia pri ZŠ v Ladcoch
o bezplatný prenájom priestorov v Dome kultúry pre školský rok 2010/2011. Jedná sa o akcie
kultúrne ale aj výchovno-vzdelávacie pre žiakov ZŠ.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo bezplatný prenájom priestorov Domu
kultúry v Ladcoch pre akcie usporiadané Rodičovským združením pri ZŠ v Ladcoch
v školskom roku 2010/2011.
Hlasovanie
za
proti
zdržal sa
neprítomní

k bodu:
6
0
0
3 – J. Koyš, J. Abrahámovský, V. Chovanec

8. Pripomienky a návrhy
V rámci tohto bodu neboli vznesené pripomienky:

9. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 13. októbra 2010.
Hlasovanie
za
proti
zdržal sa
neprítomní
3

k bodu:
6
0
0
3 – J. Koyš, J. Abrahámovský, V. Chovanec

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

V

Ladcoch 13. októbra 2010

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
p. Juraj L e t k o
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..................................................
p. Marián J u s t h

