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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  19. júla 2018 
 

 

Uznesenie č. 50/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Monika Števanková, Vladimír Chovanec, František Meliš 
 

Uznesenie č. 51/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) neschvaľuje návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol 

zverejnený zákonným spôsobom 

b) schvaľuje nový návrh programu rokovania s  s doplnením bodov  
Bod č.7 – Informácia o čerpaní rozpočtu obce za II. štvrťrok 2018 
Bod č.8 – Schválenie úveru 
Bod č. 9 – Schválenie navýšenia rozpočtu pre ZŠ Ladce – originálne kompetencie 

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 
 
Uznesenie č. 52/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie 
starostu obce Ladce v novom volebnom období rokov 2018 – 2022 na plný úväzok. 
 

Uznesenie č. 53/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) prerokovalo Návrh na vytvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov vo 
voľbách do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období rokov 2018-2022 

b) určuje tri volebné obvody pre vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí vo 
volebnom období rokov 2018-2022 

c) určuje celkový počet poslancov 9 na volebné obdobie 2018-2022  
z toho vo volebnom obvode č.1 – Ladce    5 poslancov  
vo volebnom obvod č.2 – Ladce časť Tunežice    2 poslancov 
vo volebnom obvode č.3 – Ladce (Horné Ladce)   2 poslancov 

 
Uznesenie č. 54/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce odkladá schválenie Zmluvy o zriadení vecného 
bremena s oprávnením z vecného bremena  s oprávneným z vecného bremena 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 
1514, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku KNE 249/501, k.ú. 
Ladce, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4307 m2, v rozsahu dielu č.2 o výmere 
26 m2, vedený na liste vlastníctva č. 2023, vlastníka Obec Ladce, vyznačeným 
geometrickým plánom č.36389099-7/2018, vyhotovený spoločnosťou Geoplán – Dolný 
Kubín, s.r.o. Dolný Kubín, dňa 01.03.2018, z dôvodu objasnenia uloženia 

vyvedenia výkonu do NN siete pre pripojenie ILLO. 
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Uznesenie č. 55/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za II. štvrťrok 2018 
 
Uznesenie č. 56/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje 

a) prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 300 000 
EUR na financovanie investičných potrieb obce za podmienok dohodnutých 
v úverovej zmluve 

b) zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce 
c) úpravu rozpočtu obce na rok 2018 v súvislosti s prijatím úveru vo výške 300 000 

EUR 
 

Uznesenie č. 57/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a) prerokovalo dôvody a výšku navýšenia rozpočtu pre ZŠ Ladce – originálne 

kompetencie 
b) schvaľuje navýšenie rozpočtu pre ZŠ Ladce – originálne kompetencie o sumu 

4 200 EUR 
 
 

 

 
 

V Ladcoch, dňa  20.07. 2018 

     
 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


