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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 24. septembra 2018 
 
Uznesenie č. 58/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján Abrahámovský, Bohumil Turza  

Uznesenie č. 59/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva uvedený na pozvánke.  
 

Uznesenie č. 60/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.5 obce Ladce na 
rok 2018 nasledovne : 
- navýšenie bežného príjmu o sumu    80 900 EUR 
- navýšenie kapitálového príjmu o sumu   93 000 EUR 
- finančné operácie navýšenie o sumu  28 000 EUR 
Spolu: 201 900 EUR 
- bežný výdaj o sumu     80 900 EUR 
- kapitálový výdaj o sumu    82 500 EUR 
- finančné operácie výdaj o sumu    38 500 EUR 
Spolu: 201 900 EUR 
 
Uznesenie č. 61/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o zriadení 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   
Uvedený pozemok bude dotknutý realizáciou stavby: „ Ladce- vyvedenie výkonu do 
NN siete pre pripojenie ILLO “ 
 
Uznesenie č. 62/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena s budúci oprávnený z vecného bremena Obec Ladce, 
Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce a budúci povinný z vecného bremena  
Slovenský zväz chovateľov, Základná organizácia Ladce, v zast. Anton Haršáni, 
Záhradná 143/143, 018 63 Ladce, ktorej predmetom zmluvy je zriadenie vecného 
bremena na pozemku KNC 573/2, k.ú. Ladce, druh pozemku - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 21 m2 . 
Uvedený pozemok bude dotknutý realizáciou stavby: kanalizácia IBV za kaštieľom 
Ladce. 
 
Uznesenie č. 63/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce neschvaľuje odkúpenie časti obecného 
pozemku KNC 61/1, k.ú. Ladce.   
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Uznesenie č. 64/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje bezplatný prenájom veľkej sály 
Kultúrneho domu Ladce za účelom zorganizovania Katarínskeho plesu dňa 
17.11.2018 žiadateľovi Rímskokatolíckej cirkvi, Farský úrad Ladce. 
 
Uznesenie č. 65/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje bezplatný prenájom veľkej sály 
Kultúrneho domu Ladce za účelom kultúrno-spoločenského posedenia pri príležitosti 
Dňa invalidov dňa 30.11.2018 žiadateľovi Základná organizácia Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých Ladce .  
 
Uznesenie č. 66/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje dotáciu vo výške 200 EUR na 
zabezpečenie bežeckých pretekov- 2.ročník beh na Butkov žiadateľovi Únia behov do 
vrchu, Centrum I 28/61, Dubnica nad Váhom. 
 
Uznesenie č. 67/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie prezentáciu multifunkčnej 
sály KD Ladce. 
 
Uznesenie č. 68/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie návrh dopravného poriadku 
v obci Ladce. 
 
 
 
 
 
 
 
V Ladcoch, dňa  26.09. 2018 

     

 

 

      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


