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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 13. júla 2017 
 
 
 
 
Uznesenie č. 45/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Ing. Monika Števanková, Dominik Koštialik, Gabrielu Melicherová  

Uznesenie č. 46/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného 
zastupiteľstva s doplnením bodu č.9  – Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z programu Kvalita 
životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 26.05. 2017, Kód výzvy: OPKZP-PO1-
SC111-2017-23 na realizáciu projektu: Podpora predchádzania vzniku BRKO na 
území obce Ladce, ktorý bude realizovaný obcou Ladce. 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 
Uznesenie č. 47/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie Smernicu o zadávaní 
zákaziek s nízkymi hodnotami č.IP-01/2017 

 
Uznesenie č. 48/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o dielo medzi 
obcou Ladce a spoločnosťou MAXNETWORK, s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 866/18, 
925 22 Veľké Úľany, IČO 36250481. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž 
kamerového systému v obci Ladce 
 
Uznesenie č. 49/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje kúpu skladového kontajnera pre 
potreby zberného dvora Ladce. 
 

Uznesenie č. 50/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o Urbanistickej 
štúdie Tajovského ulice. 
 

Uznesenie č. 51/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje v zmysle čl. 15, ods.2, písm. o) 
Štatútu obce Ladce udelenie Čestného občianstva obce Ladce Ing. Antonovi Barcíkovi 
za duchovný a kultúrny rozvoj obce Ladce. 
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Uznesenie č. 52/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita 
životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 26.05. 2017, Kód výzvy: OPKZP-
PO1-SC111-2017-23 na realizáciu projektu: Podpora predchádzania vzniku 
BRKO na území obce Ladce, ktorý bude 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, t.j. vo výške 5 % , čo predstavuje 
sumu max.   6 250,00  EUR 

 
 
 
 
 
 
 
V Ladcoch, dňa 14.7. 2017 

 

     

      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


