P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 15. novembra 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
Juraj Letko, Ing. Jaroslav Koyš

c/ Overovateľov zápisnice :

p. p.

Jozef F a t u r a

a

Jozef M i h á l i k

3.

Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 3.

4.

Žiadosť o upravenie doby nájmu za terasu.

5.

Žiadosť o súhlas k dlhodobému prenájmu na umiestnenie panelového prejazdu
cez Slatinský potok.

6.

Žiadosť o odpustenie dlhu.

7.

Žiadosť o spoluprácu obce pri výstavbe zavlažovania športových plôch.

8.

Schválenie Smernice o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch.

9.

Schválenie VZN č. 3/2010 /podľa zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon.

10.

Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac september a október 2010.

11.

Pripomienky a návrhy.

12.

Návrh na uznesenie.

13.

Záver.

U ZN E SE N I E
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 15. novembra 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A . berie na vedomie
1. Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace september a október 2010.

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

4. Overovateľov zápisnice :

p.

p. p.

Daniela Hudecová
Juraj Letko, Ing. Jaroslav Koyš
Ľubomíru Porubčanovú

Jozef F a t u r a

a

Jozef M i h á l i k

5. Uznesenie č. 54/2010
Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 3 na rok 2010.

6. Uznesenie č. 55/2010
Zamietlo žiadosť o upravenie doby nájmu za terasu kaviarne „Collana“ v Ladcoch.

7. Uznesenie č. 56/2010
Dlhodobý prenájom pozemku za účelom zriadenia panelového prejazdu cez
Slatinský potok p. Ľubošovi Klobučníkovi a manž. Ivane, bytom Ladce,
Pavla Koyša 236. Doba nájmu je 50 rokov a cena prenájmu za jeden kalendárny
rok je 1,- euro. Podmienky budú ďalej upresnené v nájomnej zmluve.

8. Uznesenie č. 57/2010
Schválilo odpustenie dlhu za mesiace október, november a december za odber
studenej a teplej úžitkovej vody pre TJ Tatran Cementáreň Ladce.

9. Uznesenie č. 58/2010
Žiadosť TJ Tatran Cementáreň Ladce o spoluprácu pri výstavbe zavlažovacieho
zariadenia športových plôch.

10. Uznesenie č. 59/2010
Smernicu o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch.
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11. Uznesenie č. 60/2010
VZN č. 3/2010 /podľa zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon/, ktorým sa
upravuje prevádzka školského klubu.

C. ukladá
-

V

Ladcoch 15. novembra 2010

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Jozef F a t u r a
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....................................................
p. Jozef M i h á l i k

Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 15. novembra 2010 na obecnom
úrade v Ladcoch
Prítomní: viď prezenčná listina - 8 - prítomných poslancov
1 - neprítomný - Marián Justh

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
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
1 – Marián Justh
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p.p. Daniela Hudecová, Juraj Letko, Ing. Jaroslav Koyš
Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili.

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní 1 - Marián Justh

Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

Overovateľov zápisnice: p. p. Jozef F a t u r a

a

Jozef M i h á l i k

3. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 3 na rok 2010
Ing. Černotová, účtovníčka predložila poslancom návrh na úpravu rozpočtu obce č. 3
na rok 2010.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
V rámci tohto bodu bol poslancom predložený aj prehľad o čerpaní rozpočtu k III. štvrťroku
2010.
Prehľad tvorí tiež prílohu zápisnice.
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4. Žiadosť o upravenie doby nájmu za terasu
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou p. Jozefa
Ondričku, prevádzkovateľa kaviarne „Collana“ v Ladcoch o upravenie doby nájmu
za terasu.
V diskusii sa poslanci k žiadosti vyjadrili a žiadosť bola hlasovaním zamietnutá.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť o upravenie doby nájmu za terasu kaviarne
„Collana“ v Ladcoch.
Hlasovanie k bodu:
za
0
proti
3 - Ing. J. Koyš, V. Chovanec, J. Fatura
zdržal sa
5 - J. Letko, D. Hudecová, J. Abrahámovský, J. Mihálik, D. Koštialik
neprítomní
1 - Marián Justh
5. Žiadosť o súhlas k dlhodobému prenájmu na umiestnenie panelového prejazdu cez
Slatinský potok
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p. Ľuboša Klobučníka s manž. Ivanou, bytom
Ladce, Pavla Koyša 236 o súhlas k dlhodobému prenájmu pozemku za účelom zriadenia
panelového prejazdu cez Slatinský potok.
Poslanci v diskusii navrhli, aby bola so žiadateľmi uzavretá zmluva na dlhodobý prenájom
za rovnakých podmienok ako bola uzavretá a schválená aj s p. Kušíkom.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo dlhodobý prenájom pozemku za účelom zriadenia
panelového prejazdu cez Slatinský potok p. Ľubošovi Klobučníkovi a manž. Ivane,
bytom Ladce, Pavla Koyša 236. Doba nájmu je 50 rokov a cena prenájmu za jeden
kalendárny rok je 1,- euro. Podmienky budú ďalej upresnené v nájomnej zmluve.
Hlasovanie k bodu:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
1 - Marián Justh

6. Žiadosť o odpustenie dlhu za užívanie teplej a studenej úžitkovej vody
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou TJ Tatran Cementáreň Ladce o odpustenie
dlhu za mesiace október, november a december 2010 za užívanie teplej a studenej vody.
Odpustenie dlhu žiadajú z dôvodu zlej finančnej situácie klubu.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpustenie dlhu TJ Tatran Cementáreň
Ladce za mesiace október, november a december 2010, za užívanie teplej a studenej
úžitkovej vody.
Hlasovanie k bodu:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
1 - Marián Justh
2

7. Žiadosť o spoluprácu obce pri výstavbe zavlažovania športových plôch
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou TJ Tatran Cementáreň Ladce v ktorej
žiadajú obec o spoluprácu pri výstavbe systému zavlažovania športových plôch v areáli
futbalového štadióna.
Žiadosť nie je zamerané na finančnú pomoc ale na pomoc v oblasti poskytnutia objektu
bývalej studne v obci, ktorá v minulosti zásobovala sídlisko na Záhradnej a Cementárskej
ulici a poskytnutia už nepoužívaného ponorného čerpadla zo studne za domom č. s. 148
na Záhradnej ulici. Tieto zariadenia obec už nevyužíva a týmto spôsobom by telovýchovná
jednota aj dobrovoľný hasičský zbor mohli používať vodu pre účely polievania športových
plôch a cvičenia družstva hasičského zboru.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť TJ Tatran Cementáreň Ladce
o spoluprácu pri výstavbe zavlažovacieho zariadenia športových plôch.
Hlasovanie k bodu:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
1 - Marián Justh
8. Schválenie Smernice o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh Smernice o odmeňovaní
účinkujúcich na občianskych obradoch.
Smernica bola už obecným zastupiteľstvo schválená, ale vzhľadom na prechod meny
nebola prepracovaná na sumy v eurách.
Taktiež vzhľadom na rast cien bolo navrhnuté zvýšenie jednotlivých položiek.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Smernicu o odmeňovaní účinkujúcich
na občianskych obradoch.
Hlasovanie k bodu:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
1 - Marián Justh
9. Schválenie VZN č. 3/2010 /podľa zákona č. 245/2008 – školský zákon/
V mesiaci októbri 2010 bol na úradnej tabuli zverejnený návrh VZN /podľa zákona
č. 245/2008 – školský zákon/, ktorý upravuje podmienky o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, činnosť školského klubu, výšku príspevku
za pobyt dieťaťa v Materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni.
VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli po dobu 15 dní.
Neboli k nemu podané žiadne pozmeňujúce návrhy a preto bolo predložené poslancom
obecného zastupiteľstva na schválenie.
VZN tvorí prílohu zápisnice.
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Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN č. 3/2010 /podľa zákona č. 245/2008 –
školský zákon/, ktorým sa upravuje prevádzka školského klubu.
Hlasovanie k bodu:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomní
1 - Marián Justh
10. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiace september a október 2010
Ing. Kalusová, HK obce vo svojej správe oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva
s kontrolnou činnosťou, ktorú vykonala v mesiacoch september a október 2010.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
11. Pripomienky a návrhy
V rámci tohto bodu poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky a návrhy.
12. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2010.
Hlasovanie
za
proti
zdržal sa
neprítomní

k bodu:
8
0
0
1 - Marián Justh

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

Ladcoch 15. novembra 2010

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

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

Overovatelia zápisnice:

.....................................................
p. Jozef F a t u r a
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..................................................
p. Jozef M i h á l i k

