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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 18. mája 2017 

 
 
Uznesenie č. 23/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beátu Kolenovú, Ing. Petra Bračíka, Vladimíra Chovanca   

Uznesenie č. 24/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného 
zastupiteľstva uvedený na pozvánke . 
 
Uznesenie č. 25/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole . 
 
Uznesenie č. 26/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie informácie k vysvetleniu bodov v Návrhu koncesnej zmluvy na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Ladce prezentované Mgr. Ľubomírom 
Kubičkom zo spoločnosti VO SK, a.s. Bratislava 

b) súhlasí s vypracovanímKoncesnej zmluvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
v obci Ladce spoločnosťou VO SK, a.s. Bratislava so zapracovanými 
pripomienkami 

 
Uznesenie č. 27/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní 
rozpočtu obce Ladce za I. štvrťrok 2017 
 
Uznesenie č. 28/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje dotáciu vo výške 1000 EUR 
z rozpočtu obce Ladce na rok 2017 Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Ladce  na rozvoj 
a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt. 
 
Uznesenie č. 29/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje materiálnu pomoc a finančnú pomoc 
vo výške 200 EUR na zabezpečenie akcie Dňa detí a rodiny v roku 2017 
Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Ladce 
 
Uznesenie č. 30/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujev zmysle par. 4, ods. 1 písm. b/ 
a ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom obce Ladce kúpu pozemkov vedených na 
Okresnom úrade Ilava, odbor katastrálny, nachádzajúcich  sa v obci  Ladce, kat. 
územie Ladce ako: Parcely KNC č. 19 o výmere 810 m2, zastavaná plocha, č. 351/1 
o výmere 250 m2, ostatná plocha,  a č. 351/2 o výmere 297 m2, ostatná plocha 
vedené na liste vlastníctva 433, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so 
sídlom Dúbravská cesta 14,  
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841 04 Bratislava v podiele 1/1 do vlastníctva Obce Ladce, Hviezdoslavova 
599/599, 018 63 Ladce, IČO: 00317438, spolu za cenu  11 917,17 Eur 
Pozemky  sa kupujú za účelom vybudovania parkoviska pri cintoríne v Ladcoch a na 
umiestnenie trhového miesta pri križovatke. 
 
Uznesenie č.31/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeZmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena s oprávneným z vecného bremena Trenčiansky samosprávny kraj, 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín , IČO 36126624,ktorej predmetom 
zriadenie vecného bremena na pozemku KNC 667, diel 1 o výmere 26 m2, zastavaná 
plocha, vedený na liste vlastníctva č.1, vlastníka Obec Ladce, vyznačený 
geometrickým plánom č.13/2017/A  vyhotovený obchodnou spoločnosťou GEOPOS 
s.r.o. , Komenského 10C, 974 01 Banská Bystrica, ktorý tvorí prílohu ku zmluve. 
Uvedený pozemok bude dotknutý výstavbou stavby „ Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK, časť 5: úsek Ladce-Púchov“    

Uznesenie č. 32/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje nájom pozemku o výmere 21 m2, 
ktorý vznikol odčlenením od pozemku KN-C 1173/1, o výmere 593 m2, záhrada v k.u. 
Ladce, nachádzajúci sa za bytovým domom na ulici Janka Kráľa č.súp. 464/464, 
v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 ZB. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľovi Miroslavovi 
Prekopovi, bytom Janka Kráľa 464, 018 63 Ladce za cenu 1 eur/1 m2, podľa platného 
VZN č. 3/2014 a jeho Dodatku č. 1 Zásady hospodárenie s majetkom Obce Ladce. 
 
Uznesenie č. 33/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce odkladá vydanie záväzného stanoviska obce 
Ladce k projektovej dokumentácií pre územné rozhodnutie ťažby štrkopieskov 
spoločnosti SPARK-EX, s.r.o. Kukučínova 475/4, Ilava 

 

Uznesenie č. 34/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje nájomnú  zmluvu medzi  Považskou 
cementárňou, a.s., J.Kráľa, 018 63 Ladce, IČO: 31615716 a Obcou Ladce, 
Hviezdoslavova 599/599, Ladce, IČO 00317438 na pozemok KNC č.1904/1, 
o výmere 1161 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na 
liste vlastníctva č.123 , k.ú. Ladce za účelom zriadenia dočasného trhoviska. 
 
 
 
 
V Ladcoch, dňa 24.5. 2017 

 

     

      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


