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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 29. marca 2018 
 
Uznesenie č. 14/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beátu Kolenovú, Dominika Koštialika, Ing. Petra Bračíka 

Uznesenie č. 15/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného 
zastupiteľstva s doplnením bodu č.8 – Schválenie odkúpenia Hasičskej stanice. 
Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 
 
Uznesenie č. 16/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce zrušuje uznesenie Obecného zastupiteľstva 
obce Ladce č.71/2016 zo dňa 14.07.2016 v plnom rozsahu. 
 

Uznesenie č. 17/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje v zmysle § 4 ods. 1 písm. b a ods. 2 
Zásad hospodárenia s majetkom obce Ladce kúpu pozemkov oddelených  geometric-
kým plánom č.36304425-4/2018 zhotoviteľa Ing. Pavla Cmarka nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Ladce. Geometrickým plánom boli novovytvorené pozemky : 
a) pozemok KNC 565/58 o výmere 28 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

výlučného vlastníka Michaela Dolinková, bytom Hviezdoslavova 6/6, 018 63 
Ladce 

b) pozemok KNC 1790/27 o výmere 22 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
podielového vlastníka Peter Paška, Záhradná 153/153, 018 63 Ladce , v podiele 
1/2 a Mária Pašková, rod. Ďurovcová, Trenčianska 320/46, 018 61 Beluša, 
v podiele 1/2    

Uvedené pozemky kupuje Obec Ladce do výlučného vlastníctva za cenu 25 EUR/m2 . 
Pozemky sa kupujú za účelom vybudovania miestnej komunikácie pri IBV za 
kaštieľom Ladce. Geometrický plán bude tvoriť prílohu kúpnej zmluvy . 
 
Uznesenie č. 18/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o záujme obce 
odkúpiť časti pozemkov  KNC 1790/26, KNC 565/1, katastrálne územie Ladce do 
vlastníctva obce Ladce, za účelom vybudovania miestnej komunikácie pri IBV za 
kaštieľom Ladce 
 
Uznesenie č. 19/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie informáciu o možnosti odkúpenia  časti pozemkov  KNC 

1790/26, KNC 565/1, katastrálne územie Ladce do vlastníctva obce Ladce za 
účelom vybudovania miestnej komunikácie pri IBV za kaštieľom Ladce. 
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b) súhlasí s kúpou časti pozemku KNC 573, katastrálne územie Ladce do 
vlastníctva obce a s vypracovaním  geometrického plánu  

 
Uznesenie č. 20/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje v zmysle § 4 ods. 1 písm. b a ods. 2 
Zásad hospodárenia s majetkom obce Ladce kúpu stavby hasičská stanica na ulici 
Záhradná 651/651, postavená na pozemku KNC 108/2, katastrálne územie Ladce 
a pozemok KNC 108/2, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 103 m2, 
katastrálne územie Ladce, zapísaných na liste vlastníctva č.114, vedený Okresným 
úradom v Ilave, odbor katastrálny od vlastníka Okresné stavebné bytové družstvo, 
SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36016659 do vlastníctva obce Ladce 
v podiele 1/1 za cenu 12 837,78 EUR podľa znaleckého posudku č.26/2018, 
vyhotovený znalcom Ing. Ľubošom Havierom 
 
 
 

 
 
V Ladcoch, dňa 03.04. 2018 

     

 

 

      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


