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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  15. marca 2018 
 
 
 
Uznesenie č. 7/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
 Mgr. Beátu Kolenovú, Gabrielu Melicherovú, Františka Meliša 
 
 
Uznesenie č. 8/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného 
zastupiteľstva s doplnením bodu č.6 - Schválenie úpravy rozpočtu č.1 obce Ladce 
na rok 2018. Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 
 
 
Uznesenie č. 9/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole . 
 
 
Uznesenie č. 10/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie Petíciu občanov za vybudovanie kanalizácie na ul. Janka 

Kráľa (č.d. 510-517, 526-528, 549) a ul. Bottova (č.d. 123-126, 182) v Ladcoch 
b) prerokovalo Petíciu občanov za vybudovanie kanalizácie na ul. Janka Kráľa 

(č.d. 510-517, 526-528, 549) a ul. Bottova (č.d. 123-126, 182) v Ladcoch 
c) odporúča starostovi obce uskutočniť jednanie s vlastníkmi pozemkov cez ktoré 

vedie prístupová cesta k rodinným domom na ul. Janka Kráľa (č.d. 510-517, 526-
528, 549) a ul. Bottova (č.d. 123-126, 182) o možnosti ich odkúpenia do 
vlastníctva obce Ladce, z dôvodu vybudovania kanalizácie cez tieto pozemky 

 
 
Uznesenie č. 11/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 obce Ladce na 
rok 2018 nasledovne: 

- navýšenie bežného príjmu  o sumu   75 259, 05 EUR 
- navýšenie bežného výdaja  o sumu   75 259, 05 EUR 

 
 
Uznesenie č. 12/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o verejnom 
obstarávaní – Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia. 
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Uznesenie č. 13/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) berie na vedomie informáciu o možnosti financovania kanalizácie pri IBV 

v Ladcoch 
b) prerokovalo financovanie kanalizácie pri IBV v Ladcoch 
c) odporúča starostovi obce financovať kanalizáciu pri IBV v Ladcoch z možnosti 

predaja časti lesných pozemkov vo vlastníctve obce 

 
 
 
 
 
 
 
V Ladcoch, dňa 15.03. 2018 

     

      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


