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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 10. novembra  2016 

 
 

 
Uznesenie č. 96/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Moniku Števankovú, Františka Meliša, Gabrielu Melicherovú   

Uznesenie č. 97/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením 
bodu č.7   - Schválenie udelenia súhlasu na podnikanie Hlavnej kontrolórke obce 
Ladce 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 

Uznesenie č. 98/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za III. štvrťrok 2016 
 
Uznesenie č. 99/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje v súlade s § 9a , ods. 9 zákona NR 
SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  zámer nájmu 
nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Hviezdoslavovej ulici  v Ladcoch, k.ú. 
Ladce, LV č.1, parc.č. KNC 94, súpisné číslo 121/121 v Dome kultúry Ladce 
v miestnosti kancelárie č.12 na účel prevádzkovania činnosti pre autoškolu.  Cena 
nájmu bude určená v nájomnej zmluve v súlade s VZN č.3/2014 o Zásadách  
hospodárenia obce Ladce, príloha č.4.    
 

Uznesenie č.100/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

1. berie na vedomie  

a) správu o postupe obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č.1 Územného 
plánu obce Ladce 

b) stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené 
k návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ladce  

c) výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ladce, 
postupu jeho obstarania a prerokovania, podľa § 25 stavebného zákona, uvedený 
v stanovisku Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky 

2. schvaľuje 
a) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien 

a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ladce- rozhodnutie o námietkach 
a pripomienkach (podľa prílohy č.3) 

b) zmeny a doplnky Územného plánu obce Ladce 
c) VZN č.7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce 

č.2/2005 a schválená záväzná časť ÚPN obce Ladce na základe Zmien a doplnkov 
č.1 Územného plánu obce Ladce (podľa prílohy č.4) 
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3. ukladá Obecnému úradu v Ladcoch 

a) zabezpečiť zverejnenie VZN č.7/2016, termín ihneď 
b) označiť textovú časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ladce, hlavné 

výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou, termín do 35 dní 
c) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ladce registračný 

list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVa RR SR, odbor ŠSS a ÚP, 
termín do 35 dní 

d) zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ladce v obci Ladce 
(OcÚ Ladce), na stavebnom úrade obce a na Okresnom úrade Trenčín, odbor 
výstavby a bytovej politiky, termín do 35 dní 

 
 

Uznesenie č. 101/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce udeľuje súhlas Hlavnej kontrolórke obce Ladce 
Ing. Mgr. Monike Prekopovej na výkon podnikania, inej zárobkovej činnosti, prípadne 
členstva riadiacich orgánov právnických osôb. 
 

 
 

 
V Ladcoch, dňa 15.11. 2016 

 
     
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


