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O b e c    L a d c e 

Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ladce, 
konaného dňa 10. marca  2016 

 
 
 

Uznesenie č. 17/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beátu Kolenovú, Dominika Koštialika, Ing. Moniku Števankovú   
 
Uznesenie č. 18/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s vypustením bodu č.7 - Schválenie prílohy č.1 k VZN 
č.4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, na žiaka 
školského zariadenia a na žiaka súkromnej ZUŠ v územnej pôsobnosti obce Ladce a na 
dieťa, žiaka navštevujúce CVČ mimo územnej pôsobnosti obce Ladce a doplnenie bodu 
č.4  -  Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy. Poradie ostatných bodov programu sa 
posúva. 
 

Uznesenie č. 19/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a) berie na vedomie informáciu Štefana Kútneho, bytom Kukučínova 336/336, 

Ladce k svojej žiadosti zo dňa 10.02. 2016 

b) trvá na predložení vlastníckych práv k prejednávanému pozemku KN-C 550, k.ú. 
Ladce 

 
Uznesenie č. 20/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonaných alebo prebiehajúcich kontrolách      
 

 
Uznesenie č. 21/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o vypracovaní 
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016 - 2020 
 

 

Uznesenie č. 22/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o Návrhu 
Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska obce Ladce 
 

 
Uznesenie č. 23/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a)  prerokovalo žiadosť Ing. Martina Stacha, bytom J.Kollára 293/293, Ladce  

o odpredaj alebo nájom časti pozemku KN-C 771, k.ú. Ladce  
b) zamieta  žiadosť Ing. Martina Stacha, bytom J.Kollára 293/293, Ladce  o odpredaj 

alebo nájom časti pozemku KN-C 771, k.ú. Ladce  
 

 



2 
 

 

 
 

 

Uznesenie č. 24/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) prerokovalo žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých Ladce o bezplatný prenájom veľkej sály Kultúrneho domu Ladce , na 
deň 20.mája 2016 z dôvodu kultúrno-spoločenského posedenia pri príležitosti  
„Dňa matiek“  

b) schvaľuje bezplatný prenájom veľkej sály Kultúrneho domu Ladce , Základnej 
organizácií Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Ladce na deň 20.mája 
2016 z dôvodu kultúrno-spoločenského posedenia pri príležitosti  „Dňa matiek“  

 
 

 
V Ladcoch, dňa 16.03. 2016 

 
 
       
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


