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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 10. septembra  2015 

 
 

 
Uznesenie č. 110/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Ing. Moniku Števankovú, Bohumila Turzu, Františka Meliša    
 
Uznesenie č. 111/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením nových bodov č. 11, 12  
Bod č. 11)  Vyradenie z majetku obce kosačku Husqvarna, typ Rider14Pro  
Bod č. 12)  Zámer nájmu obecného pozemku KN-C 917/1, k.ú. Ladce 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 
Uznesenie č. 112/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 
rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Ladce zo dňa 13.08. 2015. 
 
Uznesenie č. 113/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) prerokovalo VZN obce Ladce č.5/2015 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu 
bytov v nájomnom bytovom dome v obci Ladce 

b) schvaľuje VZN obce Ladce č.5/2015 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu 
bytov v nájomnom bytovom dome v obci Ladce 

 
Uznesenie č. 114/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) prerokovalo VZN obce Ladce č.6/2015 o miestnej dani za ubytovanie 
b) schvaľuje VZN obce Ladce č.6/2015 o miestnej dani za ubytovanie 
 
Uznesenie č. 115/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  
a) prerokovalo VZN č.7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za   

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

b) schvaľuje VZN č.7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  
odpady a drobné stavebné odpady 

 
Uznesenie č. 116/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) prerokovalo otázku udeľovania trvalého alebo prechodného pobytu nájomníkom   
v nájomnom bytovom dome vlastníka obce Ladce 

b) rozhodlo, že nájomníci v nájomnom bytovom dome môžu byť prihlásení na trvalý 
alebo prechodný pobyt . Po skončení nájmu vlastník bytu t.j. obec Ladce , trvalý 
alebo prechodný pobyt zruší 
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Uznesenie č. 117/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) prerokovalo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ladce na 

obdobie 2015-2020 

b) schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ladce na 
obdobie 2015-2020 

 
Uznesenie č. 118/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) prerokovalo spôsob poukazovania a výšku príspevku Rímskokatolíckej cirkvi, 

farnosť Ladce na výstavbu kostola 
b) poveruje starostu obce prejednať so správcom farnosti Ladce ThDr. Pavlom 

Turzom prejednať výšku a spôsob poskytovania finančného príspevku na výstavbu 
kostola do ďalšieho obdobia  

 
Uznesenie č. 119/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje vyradenie z majetku obce Ladce 
kosačku Husqvarna, typ Rider14Pro.  
 
Uznesenie č. 120/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje zámer nájmu pozemku v súlade s § 
9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 1 m2 z pozemku KN-C 917/1, 
zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 4260 m2, evidovaného na LV č.1 v k.ú. 
Ladce, za schválené nájomné 30 EUR ročne na dobu 15 rokov   pre nájomcu Slovenský 
hydrometeorologický ústav, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava 37. 
Dôvodom návrhu nájmu spôsobom osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná 
o obecný pozemok, evidovaný na LV č.1 v k.ú. Ladce, kde bude umiestnená 
monitorovacia stanica povrchových a podzemných vôd. Táto monitorovacia stanica 
bude umiestnená za účelom projektu s akronymom „ Budovanie a rekonštrukcia 
monitorovacích staníc podzemných a povrchových vôd“ spolufinancovaná 
z prostriedkov ERDF a ŠR v rámci implementácie programu Životné prostredie.  
 
 
 

 
V Ladcoch, dňa 18.09. 2015 

 

 
 
       
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


