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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 18. júna  2015 
 

 

 

Uznesenie č. 80/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beátu Kolenovú, Ing. Petra Bračíka, Františka Meliša   
 

 

Uznesenie č. 81/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením nových bodov č.13, 14, 15, 16  
Bod č. 13)  Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu 
„ Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladce „ 
Bod č. 14)  Informácia o záujme stať sa členom občianskeho združenia MAS -
VRŠATEC 
Bod č. 15)  Informácia o stretnutí s rehoľnými sestrami Spoločnosť dcér kresťanskej 
lásky sv.Vincenta de Paul 
Bod č.16)   Prefinancovanie úveru z Prima banky Slovensko a.s. iným bankovým 
subjektom 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
  

 
Uznesenie č. 82/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 
a vyhodnotenie pripomienok  Obecného zastupiteľstva obce Ladce zo dňa 21.05. 2015. 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje VZN č. 4/2015  o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školského zariadenia a na 
žiaka súkromnej základnej umeleckej školy v územnej pôsobnosti obce Ladce a na 
dieťa, žiaka navštevujúce centrum voľného času mimo územnej pôsobnosti obce Ladce 
 
 

Uznesenie č. 84/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie stanovisko Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2014  
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Uznesenie č. 85/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) konštatuje, že Záverečný účet obce Ladce za rok 2014 obsahuje náležitosti  
      stanovené zákonom č.583/2004 Z.z. 
b) konštatuje, že Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2014 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 2014, ktorý odporučila uzavrieť s výrokom : celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad  

d) schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výšku 4 115 EUR do rezervného 
fondu 

e) schvaľuje Záverečný účet obce Ladce za rok 2014  
 
 

Uznesenie č. 86/2015 

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

   
 

Uznesenie č. 87/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.3 obce Ladce na 
rok 2015 nasledovne : 
- zvýšenie bežných príjmov o 11 250 EUR  
- zvýšenie príjmových finančných operácií vo výške 27 412 EUR  
- spolu o 38 662 EUR 

- zvýšenie bežných výdavkov o 11 250 EUR  
- zvýšenie výdavkových finančných operácií vo výške 27 412 EUR  
- spolu o 38 662 EUR 

 
 

Uznesenie č. 88/2015  

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

Uznesenie č. 89/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie Návrh plánu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce  na a II. polrok 2015. 
 
 

Uznesenie č. 90/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a)  berie na vedomie informáciu o výbere daní a poplatkov  
b)  ukladá správcovi daní a poplatkov vypracovať podrobnejší zoznam neplatičov do 

najbližšieho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 

Uznesenie č. 91/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje 

a)  predloženie Žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu  
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladce“, ktorý je realizovaný  
obcou Ladce 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
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Uznesenie č. 92/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu stať sa členom 
občianskeho združenia MAS-VRŠATEC. 
 
 
Uznesenie č. 93/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) berie na vedomie informáciu o stretnutí s rehoľnými sestrami Spoločnosť dcér 
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Nitra  

b) konštatuje, že k vyrovnaniu dane z nehnuteľnosti za kaštieľ a park v Ladcoch 
sa obecné zastupiteľstvo vyjadrí po priebehu rokovaní o kúpe kaštieľa a parku 

 
 
Uznesenie č. 94/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) zamieta prefinancovanie úveru obce Ladce iným bankovým subjektom 
b) schvaľuje zotrvanie v Prima banke Slovensko, a.s. za podmienky vypracovania   

Dodatku k úverovej zmluve so zapracovaním zmien v prezentovanej ponuke na 
zníženie úrokovej sadzby úveru.  

 

 
V Ladcoch, dňa 23.06. 2015 

 

 
 
       
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


