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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 14. júna 2018 
 
Uznesenie č. 42/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík, Bohumil Turza  

Uznesenie č. 43/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva uvedený na pozvánke.  
 
Uznesenie č. 44/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole. 
 
Uznesenie č. 45/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie stanovisko Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2017 
 

Uznesenie č. 46/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) konštatuje, že Záverečný účet obce Ladce za rok 2017 obsahuje náležitosti 

stanovené zákonom č.583/2004 Z.z. 
b) konštatuje, že Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2017 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 2017, ktorý odporučila uzavrieť s výrokom: celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad  

d) schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výšku 1 518 EUR do rezervného 
fondu 

e) schvaľuje Záverečný účet obce Ladce za rok 2017  
 

Uznesenie č. 47/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce 
Ladce na II. polrok 2018 
 

Uznesenie č. 48/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Dodatok č. 1 Zmluvy o spolupráci 
obcí, uzatvorenej dňa 31. 03. 2015, podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie výkonu prenesených úloh 
štátnej správy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov na úseku územného 
rozhodovania a stavebného poriadku a podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v rozsahu pôsobnosti, 
ktorá prechádza z  
pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o 
prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v 
znení neskorších predpisov, s obcou Beluša, ktorým sa upravuje výška úhrady podľa  
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čl. IV ods. 1 Zmluvy, podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce k 31.12. 
predchádzajúceho kalendárneho roka, na 0,26 EUR na obyvateľa a mesiac,  
s účinnosťou od 01. júna 2018. 
 
 
Uznesenie č. 49/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo Návrh VZN č.2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci 
Ladce podľa miestnych podmienok 

b) schvaľuje VZN č.2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci 
Ladce podľa miestnych podmienok 

 
 
V Ladcoch, dňa 15.06. 2018 

     

 

 

      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


