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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 16. decembra  2016 
 

 
 

Uznesenie č. 102/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beátu Kolenovú, Vladimíra Chovanca, Bohumila Turzu   

Uznesenie č. 103/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením 
bodu č.7   - Schválenie úpravy rozpočtu č.5 obce Ladce na rok 2016 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 

Uznesenie č. 104/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonaných kontrolách. 
 
Uznesenie č. 105/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce 
Ladce na I. polrok 2017  
 

Uznesenie č.106/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky 
obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2017  
 

 

Uznesenie č. 107/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.5 obce Ladce na 
rok 2016 nasledovne: 
- navýšenie bežného príjmu o sumu 23 200 EUR 
- navýšenie bežného výdaja o sumu 23 200 EUR 
 

Uznesenie č. 108/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) prerokovalo žiadosť riaditeľky MŠ Ladce o schválenie financi na rekonštrukciu 
5.triedy v MŠ Ladce 

b) schvaľuje 7000 EUR z rozpočtu obce Ladce na rekonštrukciu 5.triedy v MŠ Ladce 
 

 
Uznesenie č. 109/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Ladce o spolufinancovanie 

prevádzkových nákladov kostola Božieho milosrdenstva v Ladcoch 

b) zamieta žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Ladce o spolufinancovanie 
prevádzkových nákladov kostola Božieho milosrdenstva v Ladcoch 
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c) odporúča Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Ladce podať novú žiadosť na 

prerokovanie obecnému zastupiteľstvu  v Ladcoch podľa VZN č.6/2016 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladce 

  

Uznesenie č. 110/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2017 

b) schvaľuje rozpočet na rok 2017 

c) berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2018-2019 
 

Uznesenie č. 111/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Ladce na rok 2017 
 
Uznesenie č. 112/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) prerokovalo návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v Materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce 

b) schvaľuje VZN č.8/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v Materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce 

 

Uznesenie č. 113/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) prerokovalo návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Ladce 

b) schvaľuje  VZN  č.9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Ladce s doplnením do Čl. 4 ods.2 vysvetlenie 
nároku na smetnú nádobu, ktorý sa nerozlišuje podľa domácností v rodinnom 
dome, ale podľa počtu osôb žijúcich na jednom súpisnom čísle. 

 
 

Uznesenie č. 114/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
b) schvaľuje VZN č.10/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 
 

Uznesenie č. 115/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo návrh  Zásad o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch 

a slávnostiach v obci Ladce 
b) schvaľuje Zásady o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch 

a slávnostiach v obci Ladce 
 
Uznesenie č. 116/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) schvaľuje odpredaj pozemku KNC 1896/3, o výmere 20111 m2, druh pozemku : 
Lesné pozemky a pozemku KNC 1897/2 o výmere 23740 m2, druh pozemku : 
Lesné pozemky, nachádzajúcich sa v k.ú. Ladce, zapísané na LV č.1, v podiele  



3 
 

 
 
 
 
 
b) 1/1, za cenu vo výške 21 000 EUR slovom dvadsaťjedentisíc eur kupujúcemu 

Považská cementáreň a.s. , J. Kráľa, 018 63 Ladce 
c) schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa predloženého návrhu Považskej 

cementárne a.s., J.Kráľa , 018 63 Ladce 
 
Uznesenie č. 117/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) schvaľuje v súlade s § 9a , ods. 9 zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, nájom 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 autoškoly pre spoločnosť Carspol, s.r.o. M.R.Štefánika 
148/127-1, Považská Bystrica.  Cena nájmu 10 EUR/mesiac.  

b) schvaľuje od 1.1.2017 spoločnosti Carspol, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 148/27-1, 
017 01 Považská Bystrica zvýšenie nájmu na 60 EUR/mesiac za nebytový 
priestor, t.j. miestnosť č.10 v KD Ladce  a cvičiska o výmere 500 m2, čo tvorí časť 
z parcely  KNC 92/1, k.ú. Ladce. Nové podmienky nájmu budú zapracované 
v novej nájomnej zmluve, ktorá nahradí v plnom rozsahu starú nájomnú zmluvu aj 
s jej dodatkami.  

 

Uznesenie č. 118/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje v zmysle VZN č.3/2014 podľa § 14 
ods. 9 písm b), o Zásadách hospodárenia s majetkom obce Ladce odpísanie 
nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 256,36 EUR povinnej  Kataríne Gajdošovej 
 

Uznesenie č. 119/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatný prenájom veľkej sály 
v Kultúrnom dome  v Ladcoch na deň 05.03.2017 pre Lesné pozemkové spoločenstvo 
Ladce a Urbárske spoločenstvo Ladce 
 

Uznesenie č. 120/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatný prenájom priestorov 
Kultúrneho domu v Ladcoch pre akcie poriadané Rodičovským zdužením pri ZŠ Ladce 
do 28.02. 2017 
 

Uznesenie č. 121/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave 
konania v súdnom spore  TEKOSS- Adrián Bednárik. 
 
 

 
 

 
 

V Ladcoch, dňa 20.12. 2016 

 
     
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


