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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 14. júna  2016 
 

 
Uznesenie č. 52/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Ing. Moniku Števankovú, Františka Meliša, Dominika Koštialika 
 

Uznesenie č. 53/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva  
a) presunutím bodu č.14 - Schválenie postupu opráv miestnych komunikácií na bod č.6  
b) vyradením bodu č.10 - Zníženie finančnej zábezpeky pri nájme bytov v 16 BJ na 

ulici Ľ. Štúra 598/598, Ladce 
c) doplnením bodu č.4 - Oboznámenie s listom p. Štefana Kútneho  
d) doplnením bodu č.5 – Cezhraničná spolupráca s mestom KELČ 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 

 

Uznesenie č. 54/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie vyjadrenie p. Štefana 
Kútneho, že spor bude riešiť súdnou cestou. 
 
Uznesenie č. 55/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a) schvaľuje nadviazanie partnerstva  obce Ladce s mestom Kelč, ČR 
b) poveruje starostu obce uzavrieť Zmluvu o spolupráci v súlade s § 21 zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
c) schvaľuje predloženie žiadosti o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/ 
 

Uznesenie č. 56/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schválilo plán postupu rekonštrukcie miestnych 
komunikácií z rozpočtu obce Ladce pre roky 2016 -2018      
 
Uznesenie č. 57/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
Hlavnej kontrolórky obce Ladce za I. polrok 2016      
 

Uznesenie č. 58/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie stanovisko Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2015      
 
Uznesenie č. 59/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) konštatuje, že Záverečný účet obce Ladce za rok 2015 obsahuje náležitosti 

stanovené zákonom č.583/2004 Z.z. 
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b) konštatuje, že Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2015 bol predložený na 

verejnú diskusiu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
c) berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu 

obce Ladce za rok 2015, ktorý odporučila uzavrieť s výrokom : celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad  

d) schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výšku 3 622 EUR do rezervného 
fondu 

e) schvaľuje Záverečný účet obce Ladce za rok 2015  
 
Uznesenie č. 60/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce 
Ladce na II. polrok 2016 
 

Uznesenie č. 61/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Ladce 
b) schvaľuje VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Ladce 
 
Uznesenie č. 62/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) prerokovalo Prevádzkový poriadok a Havarijný plán zberového dvora obce Ladce 
b) schvaľuje Prevádzkový poriadok a Havarijný plán zberového dvora obce Ladce  

 

Uznesenie č. 63/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje : 
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s budúcim oprávneným 
z vecného bremena Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36 442 151 na umiestnenie elektroenergetického 
zariadenia na pozemku, vo vlastníctve obce Ladce, na jeho prevádzku t.j.  vykonávanie 
povolenej činnosti (distribúcia elektriny) a prístup k tomuto zariadeniu v zmysle zákona 
č.251/2012 Z.z. o energetike, na časti pozemku par.č. KN C 917/1, ostatná plocha 
o výmere 105 m2, vedenej na LV č.1 pre k.ú. Ladce, pre plánovanú realizáciu stavby „ 
Ladce – Zahustenie TS Janka Kráľa „   
 

Uznesenie č. 64/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) prerokovalo žiadosti týkajúce sa nájomných bytov vo vlastníctve obce Ladce 
v nájomnom bytovom dome 16 BJ na ulici Ľudovíta Štúra 598 

b) schvaľuje výmenu dvojizbového nájomného bytu č.4 za trojizbový nájomný byt č.9 
vo vlastníctve obce Ladce v nájomnom bytovom dome 16 BJ na ulici Ľudovíta Štúra 
598/598, Ladce p. Lukášovi Ďuricovi 

c) schvaľuje pridelenie dvojizbového nájomného bytu č.4 vo vlastníctve obce Ladce 
v nájomnom bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra 598/598, Ladce p. Tatiane 

 
 
V Ladcoch, dňa 14.06. 2016 

 
     
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


