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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 18. mája  2016 
 

 
 

Uznesenie č. 37/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beátu Kolenovú, Gabrielu Melicherovú, Ing. Jána Abrahámovského   
 

Uznesenie č. 38/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením  
bodu č.14 – Vrátenie pozemku KN-C 550, k.ú. Ladce (Štefan Kútny) 
bodu č.15 – Dobudovanie kanalizácie na Hviezdoslavovej ulici (lokalita za potravonami 
AMW) 
bodu č.16 – Schválenie prevodu obecného bytu  
 
Uznesenie č. 39/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o  prebiehajúcich kontrolách      
 
Uznesenie č. 40/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za I. štvrťrok 2016 
 
Uznesenie č. 41/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.2 obce Ladce na 
rok 2016 nasledovne :  
- navýšenie bežného príjmu o sumu 17 570 EUR 
- navýšenie kapitálového príjmu o sumu  26 260 EUR 
- spolu o 43 830 EUR 

- navýšenie bežného výdaja o sumu 17 570 EUR 
- navýšenie kapitálového výdaja o sumu 26 260 EUR 
- spolu o 43 830 EUR 
 

Uznesenie č. 42/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) prerokovalo návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce 
b) schvaľuje VZN č.1/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce 
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Uznesenie č. 43/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) prerokovalo návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole 
b) schvaľuje VZN č.2/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole 
 
Uznesenie č. 44/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) berie na vedomie zvýšenie výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 
na kalendárny rok pre školské zariadenia (originálne kompetencie a CVBČ) podľa 
schváleného jednotkového koeficientu na rok 2016  

b) schvaľuje VZN č.3/2016 , ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 

 
Uznesenie č. 45/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   

a) berie na vedomie odôvodnenie žiadosťi o vydanie súhlasu na zriadenie  
elokovaného pracoviska na Základnej škole s Materskou školou Hugolína 
Gavloviča, Školská 369, Pruské ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy 
Vážska 399/399, Ladce.  

b)  schvaľuje zriadenie elokovaného pracoviska na Základnej škole s Materskou 
školou Hugolína Gavloviča, Školská 369, Pruské ako súčasť Súkromnej základnej 
umeleckej školy , Vážska 399/399, Ladce.  

 
Uznesenie č. 46/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) schvaľuje zámer obce realizovať modernizáciu verejného osvetlenia formou 

koncesie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

b) v zmysle vyššie uvedeného poveruje starostu obce na obstaranie služieb 
spojených s prípravou podkladov ku koncesii a zabezpečenie realizácie verejného 
obstarávania modernizácie verejného osvetlenia 

c) schvaľuje v zmysle zámeru modernizácie verejného osvetlenia formou koncesie 
dĺžku koncesnej lehoty na 15 rokov 

d) schvaľuje predpokladanú hodnotu zákazky/koncesie na modernizáciu verejného 
osvetlenia maximálne 450 000 EUR bez DPH za celé trvanie zmluvného vzťahu 

 

Uznesenie č. 47/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje 
a) predloženie Žiadosti o NFP na SO v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11 na 

realizáciu projektu s názvom „ Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu v obci Ladce“ 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na maximálne celkové spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 5 852,10 EUR z celkových oprávnených 
výdavkov projektu vo výške 117 042,00 EUR 

 
Uznesenie č. 48/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu o postupe 
v súdnom spore 
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Uznesenie č. 49/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce nesúhlasí  s vrátením pozemku KN-C 550, k.ú. 
Ladce obci Ladce 
 
Uznesenie č. 50/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o žiadosti občanov 
o dobudovanie kanalizácie na Hviezdoslavovej ulici (č.d. 112,111,110) v Ladcoch 
v lokalite za potravinami AMW 

 
Uznesenie č. 51/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) schvaľuje prevod vlastníctva bytu č.5 a spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku 
zastavanom domom a na priľahlom pozemku v bytovom dome súpisné č. 157, ulica 
Záhradná, Ladce nájomcovi Antonovi Podmanincovi  a maželke Magdaléne 
Podmanincovej, rod. Baránkovej 

b) schvaľuje cenu bytu a pozemku v súlade s § 18 až 18b v zmysle zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov tak, že z obstarávacej ceny domu sa odpočíta úhrnom 74 % opotrebenia 
domu 

c) ukladá zodpovednému zamestnancovi obecného úradu zabezpečiť  vypracovanie 
a podpis zmluvných strán  o prevode  vlastníctva  bytu do 30 dní a doručiť na 
Okresný úrad  Ilava, Správa katastra.  

 
 
 
 
V Ladcoch, dňa 20.05. 2016 

 
 
       
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


