
P  R  O  G  R  A  M 
riadneho  zasadania   obecného   zastupiteľstva   dňa   19. mája   2010 

 
 

1.      Začiatok 
 
   2.      Oboznámenie  sa  s  programom  zasadania    a   jeho  schválenie.  
 

 
         a/  Určenie  zapisovate ľky :                 p. Ľubomíra  Porub čanová 

 
            b/  Schválenie návrhovej komisie: p. p.  Daniela  Hudecová,  
                                                                               Vladimír  Chovanec, Joz ef  Mihálik   

                                                                          
 
           c/  Overovate ľov  zápisnice :        p. p.    Dominik  Koštialik    a Ing. Jaroslav  Koyš            
 
 
 

3.   Zrušenie  uznesenia č. 14/2010  v  plnom rozsahu. 
 
4.   Schválenie  odpredaja  pozemku  parc. č. KN 552/3 diel 1 – p. Vladimír Poliak.  
 
5.   Žiados ť  o príspevok  na  činnos ť  - motocyklový  klub  PM TEAM  Ladce pre  rok   
      2010. 
 
6. Žiados ť  o bezplatný  prenájom  ve ľkej sály DK – Materské centrum MIM ČO Ladce. 

 
7.  Príspevok  obce  na  kurz  opatrovateliek  176 €/opatrovate ľka  - 4  opatrovate ľky 
      
8.  Žiados ť o vyriešenie  napojenia bytového domu č. s. 147, ul. Záhradná na obecnú  
     splaškovú   kanalizáciu. 
 
9.  Návrh  VZN  obce  Ladce, ktorým sa ustanovujú p odrobnosti  o  organizácii miestneho  
     referenda.  
 

  10.   Informácia o ponuke zriadenia hlavnej vysie laj stanice televíznych a analógových  
          signálov a  internetu  s možnos ťou  zriadenia  obecnej  televízie.  

 
  11.   Prehľad o čerpaní rozpo čtu obce za  I. štvr ťrok  2010. 
 
  12.   Návrh  na  úpravu  rozpo čtu  obce. 
 
  13.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  apríl  2010.   
 

14. Schválenie  zmluvy  o prenájme pozemku a priest orov medzi OSBD a Obcou Ladce. 
 

15. Zmena  člena  komisie  pre  VO. 
 

16. Schválenie zoznamu tovarov a služieb pre VO for mou zákazky z nízkou hodnotou. 
 

17. Zmena stránkových dní pre verejnos ť.  
 

18.  Informácia o inšpekcii  životného  prostredia  a  kontrole  NKÚ.  
 
  19.  Pripomienky  a návrhy. 
   
  20.   Návrh  na  uznesenie. 
 
  21.   Záver         



U Z N E S E N I E 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupite ľstva  d ňa  19. mája  2010 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecné  zastupite ľstvo 
 
 A . berie  na  vedomie 
 

1. Žiados ť o pripojenie na obecnú splaškovú kanalizáciu.  
2. Návrh VZN obce Ladce, ktorým sa ustanovujú podro bnosti o organizácii  miestneho  

referenda. 
3. Informáciu o ponuke zriadenia hlavnej vysielacej  stanice televíznych a analógových  

signálov a internetu s možnos ťou zriadenia obecnej televízie.  
4. Prehľad  o čerpaní rozpo čtu obce za I. štvr ťrok 2010. 
5. Správu HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac apríl 2010. 
6. Návrh  zmluvy o prenájme  priestoru  a pozemku  medzi OSBD a obcou Ladce.  
7. Informáciu o inšpekcii životného prostredia a ko ntrole  NKÚ.   

  
B.  schva ľuje 
 
      1.  Program  zasadania   obecného  zastupite ľstva. 
  
      2.  Návrhovú komisiu v zložení :  p. p.     D aniela  Hudecová,  
                                                                           Vladimír  Chovanec, Jozef  Fatura                                                                                 
                                                                              
      3.  Zapisovate ľku  :                             p.     Ľubo míru   Porub čanovú                                                                        
 
      4.  Overovate ľov   zápisnice :        p. p.     Dominik  Koštiali k   a  Ing.  Jaroslav  Koyš     
 
      5.  Uznesenie  č.  21/2010 
 
           Ruší  v plnom  rozsahu  uznesenie  č. 14/2010. 
 
     6.  Uznesenie   č.  22/2010  
 
          Schválilo  odpredaj  pozemku  parc. č. KN  552/3 diel 1, k. ú. Ladce o výmere 200 m 2 , 
          cena za 1 m 2  odpredávaného pozemku 8,30 eur, t. j. 1 660 eur, V ladimírovi  Poliakovi,  
          bytom Ladce časť Tunežice, Hviezdoslavova 29.  
          Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj p oplatok za vypracovanie geometrického  
          plánu a poplatok za návrh na vklad do kat astra nehnute ľností.  
          Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmys le § 9 a), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
          obcí v platnom znení.  
 
    7.   Uznesenie   č.  23/2010    
 
          Zamietlo  príspevok  na  činnos ť   pre  motocyklový  klub  PM TEAM Ladce na rok 201 0. 
 
    8.   Uznesenie   č.  24/2010 
 
          Schválilo  bezplatný  prenájom ve ľkej  sály  DK  na  de ň 23.05.2010  pre  Materské   
          centrum  MIM ČO  Ladce.  
 
    9.   Uznesenie   č. 25/2010  
 
          Schválilo  príspevok  na  kurz  opatrovat eliek  vo  výške  176 eur / opatrovate ľku.  
          Obec  má  zamestnané v sú časnosti 4 opatrovate ľky. Príspevok bude uhradený   
          opatrovate ľke v plnej  výške   za  podmienok, ak  kurz  úspešn e  ukon čí  a  prácu   
          opatrovate ľky bude vykonáva ť  pre  obec  Ladce.  
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        10.  Uznesenie  č. 26/2010  
           
               Schválilo  návrh  č. 1  na  úpravu  rozpo čtu  obce  pre  rok  2010. 
 
 
       11.   Uznesenie  č. 27/2010 

   .  
        Schválilo  nového  člena  komisie  pre  verejné  obstarávanie  za  odst upujúceho   
        člena - Ing.  Alenu  Černotovú.  Novým  členom  sa  stáva  Bc. Slávka  Suranová.  
   
 
 12.  Uznesenie  č.  28/2010 

 
              Schválilo  zoznam  tovarov a služieb pre verejné obstarávanie formou zákazky  
              s nízkou hodnotou.  
 
 
       13.  Uznesenie  č.  29/2010   
 
              Schválilo  zmenu  stránkových  hodín  pre  verejnos ť.  Stránkové  dni  pre  verejnos ť  
              budú  od  1. júna 2010  pondelok, str eda a piatok.  
              Nestránkové  dni  budú  utorok a štvr tok.  Tieto  dni  nebudú  stránky  vybavované 
              a úrad  bude  uzatvorený. 
 
 
 
       C.  ukladá  
             - 
             - 
             - 
 
 
  
           
       V    Ladcoch   19.  mája  2010 
 
 
       Zapísala:  Ľubomíra   Porub čanová 
 
 
 
 
 
      Overovatelia  zápisnice: 
 
 
       
                                        ....................................................             ....................................................                                                       
                                                   p.  Dominik  Koštialik                             Ing.  Jaroslav   Koyš    
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Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
z  riadneho  zasadania  obecného  zastupiteľstva  19. mája   2010 

  na  obecnom  úrade  v  Ladcoch 
 
 
 Prítomní:  vi ď  prezen čná  listina –  6  -  prítomných  poslancov 

           3  -  neprítomní – Ján Abrahamovský, Joz ef Mihálik,    
                             Juraj  Letko              

 
 

R O K O V A N I E  
 
 
1.  Zasadanie  obecného  zastupite ľstva  začal  a  viedol  starosta  obce Ing. arch.  Ján  Remo .                                                       
 
2.  Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo predložený  program  r iadneho zasadania       
     obecného  zastupite ľstva.  
   
     Ing. Kalusová  HK  obce, doplnila  program  o tieto  body: 

 
   15.  Zmena  člena  komisie  pre  VO 
   16.  Schválenie zoznamu tovarov a služieb pre VO  formou zákazky s nízkou hodnotou.  

     17.  Zmena  stránkových  dní  pre  verejnos ť.  
  
     Hlasovanie  o schválení  programu  zasadania  obecného  zastupite ľstva:  
     za                    6 
     proti                0 
     zdržal  sa        0 
     neprítomní     3 – J. Abrahamovský, J. Mihálik , J. Letko        
 
     Starosta  obce navrhol  zloženie  návrhovej  k omisie:      
     p.p.  Daniela  Hudecová, Vladimír  Chovanec, J ozef  Fatura    
     Zloženie  návrhovej  komisie  poslanci  jednoh lasne  schválili. 
    
     Hlasovanie  o zložení  návrhovej  komisie: 
     za                    6 
     proti                0  
     zdržal  sa        0  
     neprítomní    3 – J. Abrahamovský, J. Mihálik,  J. Letko          
 
   
     Starosta  obce  ďalej  ur čil:                    
 
     Zapisovate ľku:                      p.  Ľubomíra   Porub čanová  
 
     Overovate ľov  zápisnice:  p. p.  Dominik  Koštialik   a  Ing.  Jaroslav  Koyš         
 
 
3.  Zrušenie uznesenia  č. 14/2010 v plnom rozsahu  
  
     Starosta  obce  predložil  poslancom  návrh  na  zrušenie  uznesenia  č.  14/2010  v plnom  
     rozsahu. Uznesenie  bolo  schválené  poslancami  na  základe  žiadosti,  ktorú  si  podal  
     p. Vladimír  Poliak. V žiadosti  však  uviedol  nesprávne  číslo  parcely, ktorú  žiadal  odkúpiť 
     od  obce  Ladce.  Z  tohto  dôvodu  musí  byť  uznesenie v plnom  rozsahu  zrušené  a prijaté 
     nové.  
 
     
1 



      Uznesenie  
 
      Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  ruší  v plnom  rozsahu  uzneseni e č. 14/2010. 
 
      Hlasovanie  k bodu:  
      za                   6 
      proti               0 
      zdržal  sa       0 
      neprítomní    3 – J. Abrahámovský, J. Mihálik , J. Letko   
 
4.  Schválenie  odpredaja pozemku parc. č. KN 552/3  diel 1  
 
     Starosta  obce  vzhľadom  na  predchádzajúci  bod  programu  predložil  návrh  na  schválenie 
     odpredaja  pozemku  parc. č. KN  552/3 diel  1  o výmer  200 m2 , p. Vladimírovi Poliakovi.  
     Schválenie  odpredaja  je  opravou  uznesenia  č. 14/2010. 
 
     Uznesenie  
 
     Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo   odpredaj  pozemku  parc. č. KN  552/3 diel 1, 
     k. ú. Ladce o výmere 200 m 2 ,cena za 1 m 2  odpredávaného pozemku 8,30 eur, t. j. 1 660 eur,    
     Vladimírovi  Poliakovi, bytom Ladce časť Tunežice, Hviezdoslavova 29.  
     Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj poplat ok za vypracovanie geometrického  
     plánu a poplatok za návrh na vklad do katastra  nehnute ľností.  
     Obec Ladce dodržala zákonný postup v zmysle § 9 a), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
     obcí v platnom znení.  
 
     Hlasovanie  k bodu:  
     za                   6 
     proti               0 
     zdržal  sa       0 
     neprítomní    3 – J. Abrahámovský, J. Mihálik,  J. Letko  
 
5.  Žiados ť o príspevok na činnos ť – motocyklový klub PM TEAM Ladce na rok 2010   
 
     Starosta  obce  oboznámil  poslancov so žiadosťou  o príspevok  na  činnosť  motocyklového 
     klubu PM TEAM Ladce na rok 2010. 
     Takéto  žiadosti  posudzuje  komisia  finančná. Žiadosť  preto  bola  prejednaná  komisiou. 
     Táto však  konštatovala, že  takúto  výšku  príspevku  nemôže  schváliť  komisia  a preto  
     ju  odstúpila  na  prejednanie  obecnému  zastupiteľstvu. Takú výšku  príspevku  akú  žiada 
     klub,  má  k dispozícii  komisia  v rozpočte  na  rok 2010 pre všetky spoločenské organizácie.  
     Poslanci  žiadosť  prejednali  a bolo  konštatované, že  vzhľadom  na  to,  že  takáto  čiastka  
     nebola  rozpočtovaná  a súčasná  finančná  situácia  obce  nedovoľuje  príspevok  v takejto 
     výške  poskytnúť, žiadosť bola  zamietnutá. 
 
     Uznesenie   
 
     Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  zamietlo  žiados ť o príspevok  na  činnos ť   
     pre  motocyklový  klub  PM  TEAM  Ladce  na  r ok 2010.    
   
     Hlasovanie  k bodu:  
     za                   6 
     proti               0 
     zdržal  sa       0 
     neprítomní    3 – J. Abrahámovský, J. Mihálik,  J. Letko   
        
6.  Žiados ť  o bezplatný  prenájom  ve ľkej  sály  DK    
 
     Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  žiadosťou  o bezplatný  
     prenájom  veľkej  sály  DK  pre  Materské  centrum  MIMČO na  deň 23. mája 2010. 
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     Uznesenie  
 
     Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  bezplatný  prenájom v eľkej sály DK 
     na deň  23.05.2010  pre  Materské  centrum  MIM ČO  Ladce. 
 
     Hlasovanie  k bodu:  
     za                   6 
     proti               0 
     zdržal  sa       0 
     neprítomní    3 – J. Abrahámovský, J. Mihálik,  J. Letko   
 
7.  Príspevok obce na školenie opatrovateliek 176 € /opatrovate ľka 
 
     Starosta  oboznámil  poslancov s novelou  zákona  o opatrovateľskej  službe, ktorá  stanovuje, 
     že  výkon  opatrovateľskej  služby  môže  robiť  iba  osoba,  ktorá  bude  mať príslušné  vzdelanie 
     na  výkon  tejto  činnosti.  To  znamená, že  opatrovateľky,  ktoré  v súčasnosti zamestnáva  obec 
     musia  absolvovať  príslušný  kurz.  Poplatok  za  tento  kurz  je 176 eur/opatrovateľku.  
     Obec  v súčasnosti zamestnáva 4 opatrovateľky.  
    
     Po  diskusii  poslanci  navrhli,  že  obec  uhradí  príspevok  za  kurz  vo  výške 176 eur  
     opatrovateľkám  s podmienkou,  že  táto  kurz  úspešné  dokončí  a po  ukončení  kurzu  bude 
     činnosť  opatrovateľky  vykonávať  pre  obec  Ladce.  
 
     Uznesenie         
 
     Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  príspevok na kurz opa trovateliek 
     vo  výške  176 eur/opatrovate ľku. Obec má zamestnané v sú časnosti 4 opatrovate ľky. 
     Príspevok bude uhradený opatrovate ľke v plnej výške za podmienok, ak kurz úspešne 
     ukon čí a prácu opatrovate ľky bude vykonáva ť pre obec Ladce.  
 
8.  Žiados ť o vyriešenie napojenia bytového domu č. s. 147 na obecnú splaškovú kanalizáciu    
 
     Starosta  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  bytového  domu  č. s. 147 na  obecnú  splaškovú 
     kanalizáciu. Tento  bytový  dom  platí  poplatok  za  vodné  aj  stočné  a  doposiaľ  boli  v domnení 
     že  bytový  dom  je  napojený  na  obecnú  splaškovú kanalizáciu.  
     V poslednom  období  došlo  k problému  v odvádzaní splaškovej a vtedy  bolo  zistené,  že  bytový   
     dom  nie  je  napojený na obecnú  splaškovú  kanalizáciu  ale  má  žumpu. Vlastníci  bytov     
     doposiaľ  platili  poplatky  za  stočné  a preto  žiadajú  obec  o vyriešenie  tohto  problému    
     a napojenie  bytového  domu  na  obecnú  splaškovú  kanalizáciu.  
     Boli  preverené  možnosti  napojenia  a bolo  zistené,  že  napojenie  bytového  domu  na   
     kanalizáciu by  predstavovalo  cca 6 600 eur.  
  
     Vzhľadom  na to,  že  v obci  bude  robená  nová  kanal izácia starosta  navrhol  do časné      
     riešenie,  aby  obec  uhrádzala  čistenie  žumpy  pre  tento  bytový  dom   až  do   
     vybudovania  novej  kanalizácie, kedy  bude  a j  tento  dom  napojený  na  novú  kanalizáciu.     
 
9. Návrh VZN obce Ladce,ktorým sa ustanovujú podrob nosti o organizácii miestneho referenda        
 
     Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva s návrhom VZN obce Ladce,  
     ktorým sa  ustanovujú  podrobnosti o organizácii  miestneho referenda.  
      
     Návrh  VZN  obce  bude  zverejnený  na  úradnej  tabuli  počas  15 dní. K návrhu  môžu  byť   
     podané počas  tejto  doby  pripomienky  alebo  pozmeňujúce  návrhy.  
 
     Po  uplynutí  tejto  doby  bude  VZN  obce  schválené  na  najbližšom  zasadaní  obecného   
     zastupiteľstva. 
 
     Návrh  VZN   tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
3 



10.  Informácia o ponuke zriadenia hlavnej vysielac ej stanice televíznych a analógových  
       signálov a internetu s možnos ťou zriadenia obecnej televízie 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
       Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva s ponukou  spoločnosti,  
       ktorá  ponúkla  obci  možnosť  zriadenia  hlavnej vysielacej stanice televíznych a analógových 
       signálov a internetu s možnosťou  zriadenia  obecnej  televízie.  
 
       Ponuka  tvorí  prílohu  zápisnice.  
       Poslanci  ponuku  zobrali  na  vedomie.  
 
11.  Prehľad  o čerpaní  rozpo čtu  obce  za  I. štvr ťrok  2010   
 
       Poslanci obecného  zastupiteľstva  obdržali  prehľad o čerpaní  rozpočtu  obce  za I. štvrťrok 
       2010.         
       Ing. Kalusová,  HK  obce,  oboznámila  poslancov  s prehľadom  o čerpaní  rozpočtu  obce  
       za  I. štvrťrok  2010.  
 
       Prehľad  tvorí  prílohu  zápisnice.  
       Poslanci  prehľad  o čerpaní  rozpočtu  za  I. štvrťrok 2010 zobrali na vedomie.  
 
 
12.  Návrh  na  úpravu  rozpo čtu  obce  
          
       Ing. Kalusová, HK  obce, oboznámila  poslancov  s návrhom na úpravu rozpočtu  obce  č. 1. 
       Návrh  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
       Uznesenie  
   
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  návrh  č. 1 na úpravu rozpo čtu  obce  
       na  rok  2010.  
 
       Hlasovanie  k bodu:  
       za                   6 
       proti               0 
       zdržal  sa       0 
       neprítomní    3 – J. Abrahámovský, J. Miháli k, J. Letko 
 
13.  Správa  HK  obce  o kontrolnej  činnosti  za  mesiac  apríl 2010   
 
       Ing. Kalusová, HK obce  oboznámila  vo  svojej  správe  poslancov  obecného  zastupiteľstva  
       o kontrolnej  činnosti,  ktorú  vykonala  v mesiaci  apríli  2010.  
 
       Správa  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
14.  Schválenie  zmluvy  o  prenájme  pozemku  a pr iestorov medzi OSBD a obcou Ladce  
 
       Starosta  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  s návrhom  zmluvy  o prenájme 
       pozemku  a priestorov  medzi  OSBD  a obcou  Ladce. Zmluva  sa  vzťahuje  na  priestor, 
       ktorý  OSBD  prenajíma  obci  Ladce  pre  požiarnu  zbrojnicu  v objekte  kotolne  v Ladcoch,  
       ktorej  vlastníkom  je  OSBD Pov. Bystrica.  
       Doposiaľ  bolo  pre  tento  účel  zriadené  iba vecné  bremeno.  OSBD  však prišlo  s návrhom,  
       uzatvoriť  nájomnú  zmluvu  pre  tento  účel  a následne  žiadajú  zrušiť  zriadené  vecné   
       bremeno.  
        
       Po  oboznámení  sa  s obsahom  zmluvy,  poslanci  odporučili,  aby  zmluva  bola  odstúpená  
       k posúdeniu  právnemu  zástupcovi  obce.  
       So  zrušením  zriadeného  vecného  bremena  nesúhlasia.  
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15.  Schválenie zoznamu tovarov a služieb pre verej né obstarávanie formou zákazky  
       s nízkou  hodnotou  
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
       Ing. Kalusová, HK obce, predložila poslancom návrh na schválenie zoznamu tovarov  
       a služieb  pre verejné  obstarávanie formou zákazky s nízkou hodnotou.  
 
       Zoznam  tvorí  prílohu  zápisnice.  
 
 
       Uznesenie   
 
       Obecné  zastupite ľstvo jednohlasne  schválilo zoznam tovarov a služie b pre  
       verejné obstarávanie formou zákazky s nízkou  hodnotou.  
 
       Hlasovanie  k bodu:  
       za                   6 
       proti               0 
       zdržal  sa       0 
       neprítomní    3 – J. Abrahámovský, J. Miháli k, J. Letko  
 
 
16.  Zmena  člena  komisie  pre  VO   
   
       Starosta obce predložil  návrh  na  zmenu  člena  komisie  pre  VO.  Ing. Alena  Černotová 
       sa  vzdala  členstva  v tejto  komisie  a preto  je potrebné  schváliť  nového  člena.  
 
       Navrhnutá  bola  za  nového  člena  Bc.  Slávka  Suranová . 
 
 
       Uznesenie     
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  nového  člena  komisie pre verejné  
       obstarávanie za  odstupujúceho  člena - Ing. Alenu  Černotovú.  
 
       Novým členom komisie  pre  VO  sa  stáva  Bc. Slávka  Sura nová.    
 
 
       Hlasovanie  k bodu:  
       za                   6 
       proti               0 
       zdržal  sa       0 
       neprítomní    3 – J. Abrahámovský, J. Miháli k, J. Letko   
 
 
17.  Zmena  stránkových  dní  pre  verejnos ť  
 
       Ing. Kalusová, HK obce, navrhla poslancom obecného zastupiteľstva schváliť zmenu  
       stránkových  dní  pre  verejnosť.  Doposiaľ  boli  všetky  dni  v  týždni  stránkové, to znamená, 
       že  stránky boli  vybavené  každý  deň.  
       Vzhľadom  na to, že  referenti  musia  vybavovať  agendu, ktorá  je v súčasnosti rozsiahla,  
       je  potrebné  pristúpiť  k  zníženiu  počtu  stránkových  dní  pre  verejnosť.            
        
       Navrhla preto, aby  boli  schválené  nové  stránkov é  dni  pre  verejnos ť  a to  pondelok,  
       streda  a piatok  s  platnos ťou  od 1. júna 2010.  
 
       V nestránkové  dni   utorok  a štvrtok  nebu dú  stránky  vybavované  a úrad  bude  zavretý. 
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       Uznesenie  
 
       Obecné  zastupite ľstvo  jednohlasne  schválilo  zmenu  stránkových  d ní  pre  verejnos ť.  
       Stránkové  sni  pre  verejnos ť  budú  od  1. júna  2010  pondelok, streda  a piatok. 
       Nestránkové  dni  budú  utorok  a štvrtok. T ieto  dni  nebudú  stránky  vybavované  a  
       úrad  bude  uzatvorený.  
 
       Hlasovanie  k bodu:  
       za                   6 
       proti               0 
       zdržal  sa       0 
       neprítomní    3 – J. Abrahámovský, J. Miháli k, J. Letko   
 
  
18.  Informácia o inšpekcii životného prostredia a kontrole NKÚ   

 
Starosta  obce  oboznámil poslancov  obecného  zastupiteľstva  o kontrole  NKÚ,  ktorá 
kontrolovala  finančné  náležitosti  rekonštrukcie  ZŠ. Finančné prostriedky  obce  dostala 
z európskych  fondov.  
 
Ďalšiu  kontrolu,  ktorú  obec  mala  bola  kontrola Inšpekcie  životného  prostredia  Žilina,  
ktorá  sa  zamerala  na kontrolu  čiernych  skládok.  
Kontrola  nezistila  nedostatky  v písomnej  agende  a dokladoch  ktoré  obec  vedie   
v súvislosti  s triedením a ukladaním  odpadov.  
Boli  však  zistené  čierne  skládky  odpadov, hlavne  v lokalite  pri  Váhu. V tejto  časti obce 
boli  navezené  veľké  množstvá  stavebnej  sute  ale  hlavne  rôzneho  iného  odpadu. 
Inšpekcia  uložila  obci  povinnosť  uvedené  čierne  skládky  odstrániť  na  náklady obce  
a uložiť  ich  na  riadnu  skládku  o čom  budú  predložené  doklady. 
Na  likvidáciu  týchto  skládok  obec  vynaloží  nemalé  finančné  prostriedky.  
 
 

19. Pripomienky  a  návrhy        
 
                  

     J. Fatura, poslanec -  zrušiť elektromer bývalej vodárne za domom č. s. 147 
 
     Ing. D. Kalusová, HK obce – zábrany na  ulici  Cementárska na úsek okolo trávnika so stromčekmi,  
                                              zabrániť tak parkovaniu vozidiel na trávniku a jeho ničeniu.  
 
     Ing. J. Koyš, poslanec – informoval poslancov o konaní stavbárskeho dňa a memoriálu Paľa     
                                            Petríka 
                                           16.7.2010 – Stavbársky deň  
                                           24.7.2010 – Memoriál  Paľa  Petríka  
 
    D. Hudecová, poslankyňa – občania sa sťažujú na neudržiavanie chodníka okolo hl. cesty v úseku  
                                                 nad  Kameňosochárstvom  od  domu p. Daňovej smerom  na Belušu. 
 
 
20.  Návrh  na  uznesenie  
  
       Obecné  zastupite ľstvo  schválilo  uznesenie  zo  zasadania  obecného   zastupite ľstva     
       zo  dňa  19. mája  2010. 
 
       Hlasovanie  k  bodu:  
       za                                 
       proti              0 
       zdržal  sa      0 
       neprítomní  1 -  J. Abrahamovský, J. Mihálik , J. Letko  
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21.  Záver  
 
       Starosta  obce  po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu, pripomienkach a  návrhoch prítomných     
       zasadanie  obecného  zastupiteľstva  ukončil.  
 
 
   
V   Ladcoch   19. mája  2010 
 
 
 
 
 Zapísala:  Ľubomíra   Porub čanová 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ................................................. 
  Ing. arch.  Ján    R e m o 

                                                          starosta  obce  Ladce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Overovatelia  zápisnice:  
 
 
 
      .....................................................                                                     ..................................................        
         p.  Dominik  K o š t i a l i k                                                                 Ing.  Jaroslav   K o y š      
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