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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 22. septembra  2016 
 

 
 

Uznesenie č. 72/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beátu Kolenovú, Gabrielu Melicherovú, Bohumila Turzu   

Uznesenie č. 73/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením 
bodu č.5    - Schválenie ťažby štrkov spoločnosťou SPARK-EX, s.r.o., Ilava 
bodu č.13  - Schválenie bezplatného prenájmu miestnosti pre OZ MC MIMČO Ladce 
bodu č.14  - Schválenie bezplatného prenájmu KD – Katarínska zábava 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 

Uznesenie č. 74/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
Obecného zastupiteľstva obce Ladce. 
 

Uznesenie č. 75/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a)  prerokovalo žiadosť spoločnosti SPARK-EX, s.r.o., Kukučínova 475/4, Ilava 

o vydanie súhlasného stanoviska na vykonávanie ťažby štrkov na pozemku KN E 
661/3, v k.ú. Ladce   

b) súhlasí s ťažbou štrkov spoločnosťou SPARK-EX, s.r.o., Kukučínova 475/4, Ilava  
na pozemku KN E 661/3, k.ú. Ladce 

 

Uznesenie č.76/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu Hlavnej kontrolórky 
obce Ladce o vykonaných kontrolách.  
 

Uznesenie č. 77/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie  správu o splnení opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov kontroly HK/2016/02 
 

Uznesenie č. 78/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za II. štvrťrok 2016 
 

Uznesenie č. 79/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie  informáciu o návrhu 
prečíslovania domov v obci Ladce. 
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Uznesenie č. 80/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje finančné prostriedky na opravu 
strechy na Materskej škole v Ladcoch.  
 
 

Uznesenie č. 81/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo žiadosť týkajúcu sa nájomného bytu vo vlastníctve obce Ladce 

v nájomnom bytovom dome 16 BJ na ulici Ľudovíta Štúra 598/598 
b) schvaľuje pridelenie dvojizbového nájomného bytu č.14 vo vlastníctve obce Ladce 

v nájomnom bytovom dome 16 BJ na ulici Ľudovíta Štúra 598/598, Ladce p. 
Drahoslavovi Sikorskému 

 

Uznesenie č. 82/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie prezentáciu urbanistickej 
štúdie obce Ladce. 
 

Uznesenie č. 83/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie žiadosť o bezplatný prenájom 
miestnosti pre OZ MC MIMČO Ladce. 
 

 

Uznesenie č. 84/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Rímsko-katolíckemu farskému úradu 
Ladce, bezplatný prenájom sály Kultúrneho domu v Ladcoch na deň 19.11.2016 na 
organizovanie Katarínskeho plesu. 
 

 
V Ladcoch, dňa 27.09. 2016 

 
     
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


