P R O G R A M
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 20. januára 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
Marián Justh, Jozef Fatura
c/ Overovateľov zápisnice :

p. p.

Jozef M i h á l i k

a

Dominik K o š t i a l i k

3.

Informácia o stave pripravenosti IBV za kaštieľom - starosta.

4.

Návrh č. 3 na úpravu rozpočtu obce na rok 2009.

5.

Návrh VZN obce Ladce o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku
na území obce.

6.

Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac december 2009.

7.

Prehodnotenie nájomného za priestory Domu kultúry - vestibul a predajných
dní.

8.

Schválenie plánu zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2010.

9.

Opätovné prejednanie úhrady vodovodnej prípojky - pretláčanie pod štátnu cestu Štefan Barninec, Ladce.

10.

Pripomienky a návrhy.

11.

Návrh na uznesenie.

12.

Záver

U ZN E SE N I E
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 20. januára 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo

A . berie na vedomie
1. Informáciu o stave pripravenosti IBV za kaštieľom.
2. Návrh VZN obce Ladce o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku na území
obce.
3. Správu HK obce kontrolnej činnosti za mesiac december 2009.

B. schvaľuje

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

Daniela Hudecová
Marián Justh, Jozef Fatura

3. Zapisovateľku :

Ľubomíru Porubčanovú

4. Overovateľov zápisnice :

p.

p. p.

Jozef M i h á l i k

a

Dominik K o š t i a l i k

5. Uznesenie č. 1/2010
Návrh č. 3 na úpravu rozpočtu obce na rok 2009.

6. Uznesenie č. 2/2010
Nájom za priestory v Dome kultúry (vestibul) určené pre predajné akcie vo výške
100 € za jeden predajný deň. Predajné dni zostávajú nezmenené 3x v týždni,
t. j. utorok, streda a štvrtok. Za každý objednaný termín zaplatí objednávateľ zálohu 15 €.

7. Uznesenie č. 3/2010
Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2010.

8. Uznesenie č. 4/2010
Ruší v plnom rozsahu uznesenie č. 68/2009.

9. Uznesenie č. 5/2010
Preplatenie výdavkov na zriadenie vodovodnej prípojky - pretláčanie pod štátnou cestou
vo výške 1 000 €, žiadateľovi Štefanovi Barnincovi, Ladce, Hviezdoslavova 66.
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C. ukladá
-

V

Ladcoch 20. januára 2010

Zapísala: Ľubomíra Porubčanová

Overovatelia zápisnice:

....................................................
p. Jozef M i h á l i k
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....................................................
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 20. januára 2010
na obecnom úrade v Ladcoch
Prítomní: viď prezenčná listina – 8 - prítomných poslancov
1 - neprítomný - Ján Abrahámovský

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, ktorý bol pred hlasovaním na návrh poslanca doplnený o bod:
- Opätovné prehodnotenie žiadosti o preplatenie vodovodnej prípojky p.Štefana Barninca.
Hlasovanie o schválení programu zasadania obecného zastupiteľstva:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomný 1 - Ján Abrahámovský
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie:
p.p. Daniela Hudecová, Marián Justh, Jozef Fatura
Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za
8
proti
0
zdržal sa
0
neprítomný 1 - Ján Abrahámovský

Starosta obce ďalej určil:
Zapisovateľku:

p. Ľubomíra Porubčanová

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

a

Dominik K o š t i a l i k

3. Informácia o stave pripravenosti IBV za kaštieľom
Tento bod bol do programu zaradený na základe žiadosti vlastníkov pozemkov, ktorí
si kúpili pozemky v lokalite „Za kaštieľom“ pre výstavbu rodinných domov.
V úvode starosta obce informoval poslancov a prítomných o stave a pripravenosti výstavby
IBV.
Zasadania sa zúčastnili aj vlastníci pozemkov. Títo obci vytýkajú, že si kupovali stavebné
pozemky a v súčasnosti je to orná pôda a každý z nich musí zaplatiť okolo 2 500 eur za
vyňatie z pôdneho fondu. Tvrdia, že obec im sľúbila, že k pozemkom budú dotiahnuté inžinierske
siete, čo zatiaľ nie je a oni nemôžu žiadať o vydanie stavebných povolení na jednotlivé
rodinné domy. Vlastníci požadujú od obce, aby sa podielala na vzniknutých nákladoch, ktoré
budú mať v súvislosti s vyňatím pozemkov a podľa vlastníkov tento stav zavinila obec, lebo
obec mala žiadať o vyňatie pozemkov ešte pred samotným predajom.
Záver: finančná komisia, stavebná komisia a stavebníci sa stretnú na spoločnom
zasadaní dňa 3. februára 2010 o 17.30 hod. a spracujú návrh pre obecné
zastupiteľstvo.
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4. Návrh č. 3 na úpravu rozpočtu obce na rok 2009
Ing. Černotová, predložila poslancom návrh č. 3 na úpravu rozpočtu obce na rok 2009.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh č. 3 na úpravu rozpočtu obce na rok 2009.
Hlasovanie
za
proti
zdržal sa
neprítomný

k bodu:
8
0
0
1 - Ján Abrahámovský

5. Návrh VZN obce Ladce o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku na území
obce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh VZN obce Ladce o prevádzkovom
poriadku pohrebiska a Domu smútku na území obce.
Poslanci návrh VZN zobrali na vedomie.
Návrh VZN bude zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a následne bude
zaradený do programu februárového zasadania obecného zastupiteľstva na schválenie.
Návrh VZN tvorí prílohu zápisnice.

6. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za mesiac december 2009
Ing. Kalusová, HK obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so správou
o kontrolnej činnosti za mesiac december 2009.
Správa tvorí prílohu zápisnice.

7. Prehodnotenie nájomného za priestory Domu kultúry – vestibul a predajných dní
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh na prehodnotenie nájomného
za priestory Domu kultúry – vestibul na predajné akcie a predajné dni.
Poslanci predložili návrh na zvýšenie nájomného z 80 € na 100 € za predajný deň.
Predajné dni zostanú nezmenené, predávať sa bude utorok, streda a štvrtok.
Za každý objednaný termín zaplatí objednávateľ zálohu 15 €.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo nájom za priestory v Dome kultúry (vestibul) určené
pre predajné akcie vo výške 100 € za jeden predajný deň. Predajné dni zostávajú
nezmenené 3x v týždni, t. j. utorok, streda a štvrtok. Za každý objednaný termín zaplatí
objednávateľ zálohu 15 €.
Hlasovanie
za
proti
zdržal sa
neprítomný

2

k bodu:
8
0
1 - Marián Justh
1 - Ján Abrahámovský

8. Schválenie plánu zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2010
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh plánu zasadaní obecného
zastupiteľstva na rok 2010.
Zasadania obecného zastupiteľstva sú plánované mesačne, vždy v stredu.
Každé zasadanie obecného zastupiteľstva je verejné.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený plán zasadaní obecného zastupiteľstva
na rok 2010.
Hlasovanie
za
proti
zdržal sa
neprítomný

k bodu:
8
0
0
1 - Ján Abrahámovský

9. Opätovné prehodnotenie žiadosti o preplatenie vodovodnej prípojky p. Štefana Barninca
Poslancom bol predložený návrh na opätovné prehodnotenie žiadosti o preplatenie
vodovodnej prípojky p. Štefana Barninca. Žiadosť bola prejednaná zastupiteľstvom
na zasadaní 16. decembra 2009 a bola zamietnutá.
p. Barninec nežiadal preplatenie celkových nákladov ale iba preplatenie časti vodovodnej
prípojky, konkrétne pretláčanie pod štátnou cestou vo výške 1 000 €.
Poslanci žiadosť opäť prehodnotili a navrhli schváliť preplatenie hore uvedených nákladov.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo zrušilo v plnom rozsahu uznesenie č. 68/2009.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo preplatenie výdavkov na zriadenie vodovodnej
prípojky - pretláčanie pod štátnou cestou vo výške 1 000 €, žiadateľovi
Štefanovi Barnincovi, Ladce, Hviezdoslavova 66.
Hlasovanie
za
proti
zdržal sa
neprítomný

k bodu:
6
0
2 - Vladimír Chovanec, Ing. Jaroslav Koyš
1 - Ján Abrahámovský

10. Pripomienky a návrhy
V rámci tohto bodu neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy.
11. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie zo zasadania obecného zastupiteľstva zo
dňa 20. januára 2010.
Hlasovanie
za
proti
zdržal sa
neprítomný
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k bodu:
8
0
0
1 - Ján Abrahámovský

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

V Ladcoch 20. januára 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. Dominik K o š t i a l i k

