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O b e c    L a d c e 

Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ladce, 
konaného dňa 11. februára  2016 

 
 
 

Uznesenie č. 5/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beátu Kolenovú, Gabrielu Melicherovú, Františka Meliša   
 
 

Uznesenie č. 6/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s vypustením bodu č.9 – Osadenie vodomernej šachty na 
obecnom pozemku a nahradenie bodu č.9 novým bodom – Odstúpenie od kúpno- 
predajnej zmluvy. 
 

 
Uznesenie č. 7/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie stanovisko správu 
o kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce za rok 2015. 
 

 
Uznesenie č. 8/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informatívnu správu 
o kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce za obdobie 01/2016 až 02/2016.      
 

 
Uznesenie č. 9/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za IV. štvrťrok 2015 
 

 

Uznesenie č. 10/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného 

majetku vo výlučnom vlastníctve obce Ladce, nachádzajúceho sa v katastrálnom 
území Ladce, zapísaného na liste vlastníctva č.1 a to konkrétne prevod vlastníctva 
dvoch pozemkov: 
 
pozemky 
parcela registra „C“, parc.č. 1897/4, výmera 59265 m2, druh pozemku: Lesné 
pozemky, 
spôsobom ich zámeny za nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve 
spoločnosti Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce, IČO : 31615716, 
nachádzajúci sa v katastrálnom území Hloža – Podhorie, zapísaný na liste vlastníctva 
č. 1836 a to konkrétne zámenou za pozemky: 
parcela registra ,,C“, parc.č  1071/6 o výmere 16308 m2, druh pozemku: Lesné 
pozemky, 
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parcela registra ,,C“, parc.č. 1072/5 o výmere 23720 m2, druh pozemku: Lesné 
pozemky, 
parcela registra ,,C“, parc.č. 1072/6 o výmere 24054 m2, druh pozemku: Lesné 
pozemky, 
parcela registra ,,C“, parc.č. 1077/2 o výmere 25466 m2, druh pozemku: Lesné 
pozemky, 
 
vo forme uzatvorenia zámennej zmluvy spolu  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších právnych predpisov medzi obcou Ladce a spoločnosťou Považská 
cementáreň, a.s., pričom prevod uvedeného majetku obce sa uskutočňuje v súlade 

s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších právnych 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že nehnuteľný 
majetok získaný pri zámene obcou Ladce je možné v budúcnosti hospodársky využiť 
lepšie, ako je tomu pri súčasnom majetku obce a to predovšetkým s ohľadom na možný 
ekonomický profit z nakladania s týmto majetkom a spoločnosť Považská cementáreň, 
a.s. uskutočnením zámeny, poskytne obci Ladce nepriamu ekonomickú podporu pri 
riešení potrieb jej občanov 
 

 
Uznesenie č. 11/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie informáciu o návrhu riešenia miestnej komunikácie pri IBV Za 

kaštieľom  
b) súhlasí so zahájením rokovania o odkúpení pozemku na dokončenie miestnej 

komunikácie pri IBV Za kaštieľom 
 
 

Uznesenie č. 12/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a)  berie na vedomie informáciu o žiadosti odstúpenia od kúpno-predajnej zmluvy a 
vrátenie pozemku obci Ladce Štefana Kútneho, bytom Kukučínova 336/336, Ladce  

b)  odkladá rozhodnutie riešenia uvedenej žiadosti z dôvodu, že jeho žiadosť nie je 
jasne špecifikovaná a konkrétna. Žiadosť Štefana Kútneho bude predložená na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ladce po jej doplnení. Obec Ladce vyzve 
žiadateľa na doplnenie žiadosti.  

 

 

Uznesenie č. 13/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a) berie na vedomie informáciu o petícií občanov za vybudovanie kanalizácie na ul. 

Janka Kráľa (č.d. 510-517,526-528,549) a ulici Jána Bottu  (č.d. 123-126,182) 
v Ladcoch 

b) súhlasí so zabezpečením prieskumu uskutočniteľnosti vybudovania kanalizácie 
na ul. Janka Kráľa (č.d. 510-517,526-528,549) a ulici Jána Bottu  (č.d. 123-
126,182) v Ladcoch 

 
 

Uznesenie č. 14/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o projekte, ktorý 
zlepší orientáciu záchranárov v obci Ladce 
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Uznesenie č. 15/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o ponuke na 
Mapový portál m-Obec pre obec Ladce. 
 

 

Uznesenie č. 16/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo žiadosť Lesného pozemkového spoločenstva Ladce a Urbárskeho 

pozemkového spoločenstva Ladce o bezplatný prenájom priestorov kultúrneho domu 
Ladce na vykonanie Valného zhromaždenia 

b) schvaľuje bezplatný prenájom priestorov kultúrneho domu v Ladcoch Lesnému 
pozemkovému spoločenstvu Ladce a Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu Ladce  
na vykonanie Valného zhromaždenia dňa 06.03. 2016. 

 

 
V Ladcoch, dňa 15.02. 2016 

 
 
       
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


