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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. decembra  2015 

 
 

 

Uznesenie č. 142/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Ing. Moniku Števankovú, Gabrielu Melicherovú, Bohumila Turzu   
 
Uznesenie č. 143/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením nových bodov č. 9, 10. 
a) Bod č.9 -  Schválenie úpravy rozpočtu č.6 obce Ladce na rok 2015 
b) Bod č.10 - Schválenie nájomnej zmluvy s PD Košeca a.s 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 

Uznesenie č. 144/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení   
Obecného zastupiteľstva obce Ladce zo dňa 12.11. 2015. 
 

Uznesenie č. 145/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie stanovisko správu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o výsledku kontroly.      
 
Uznesenie č. 146/2015  

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

Uznesenie č. 147/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie stanovisko Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2016. 
 
Uznesenie č. 148/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) schvaľuje rozpočet obce Ladce na rok 2016 
b) berie na vedomie návrh rozpočtu obce Ladce na roky 2017-2018 
 
Uznesenie č. 149/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.6 obce Ladce na 
rok 2015 nasledovne: 
- zvýšenie bežných príjmov o 67 215 EUR 
- zvýšenie kapitálových príjmov  o 40 000 EUR 
- spolu o 107 215 EUR 
 

Uznesenie č. 150/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a) prerokovalo podmienky nájomnej  zmluvy s nájomcom PD Košeca a.s.  
b) schvaľuje nájomnú zmluvu nájomcovi PD Košeca a.s. , Zliechovská cesta č.384,  
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018 63 Košeca v zastúpení Cíbik Peter, predseda predstavenstva. Predmetom tejto 
zmluvy je výmera pozemkov 137 663 m2 z čoho je 2,8929 h pôda užívaná a 10,8734 
h pôda neužívaná. Pôda je zapísaná na evidenčnom liste nájomcu vedenom Okresným 
úradom Ilava, odbor katastrálny. 
 

Uznesenie č. 151/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Ladce na rok 2016. 
 
Uznesenie č. 152/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo návrh VZN obce Ladce o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške úhrad 

za sociálne služby. 
b) schvaľuje VZN obce Ladce č.8 o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby  
 

Uznesenie č. 153/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo návrh VZN obce Ladce o miestnych daniach a miestnom poplatku za   

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
b) schvaľuje VZN obce Ladce  č.9 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Uznesenie č. 154/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo návrh VZN obce Ladce o umiestňovaní volebných plagátov 
b) schvaľuje VZN obce Ladce č.10 o umiestňovaní volebných plagátov 

 
Uznesenie č. 155/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) berie na vedomie, že doterajší platný Územný plán obce je potrebné zaktualizovať 

a umiestniť nové rozvojové zámery alebo vyvolané zmeny funkčného usporiadania 
plôch územia obce Ladce riešiť zmenami a doplnkami v zmysle § 30 stavebného 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, oddiel 7-Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie ( § 30, 
§ 31) 

b) súhlasí s novými zámermi a podmetmi, ktoré priaznivo doplnia rozvoj sídla a ich 
umiestnenie s primeraným plošným vymedzením overenia územnoplánovacieho 
postupu 

c) berie na vedomie zahájenie procesu obstarávania územnoplánovacej 
dokumentácie  plánu obce dokumentácie „Zmien a Doplnkov územného plánu obce 
Ladce „  

d) schvaľuje Zadanie k Územnoplánovacej dokumentácie obce  Ladce 
e) súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie  
f) berie na vedomie informáciu o vyhodnotení prieskumu trhu k zadaniu 

územnoplánovacej dokumentácie - zmeny a doplnky 
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Uznesenie č. 156/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo návrh kultúrnej komisie o poskytnutie jednorazového finančného 

príspevku pre hudobnú skupinu FONETIK na nahrávanie prvého CD 
b) zamieta poskytnutie finančného príspevku pre hudobnú skupinu FONETIK na 

nahrávanie prvého CD 
 

Uznesenie č. 157/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o NFP v rámci 
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladce“. 
 

Uznesenie č. 158/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o projekte, ktorý 

zlepší orientáciu záchranárov v obci Ladce 

 

 
 

 

 

 
V Ladcoch, dňa 16.12. 2015 

 
 
       
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


