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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. marca  2017 

 

 
Uznesenie č. 11/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Dominika Koštialika, Františka Meliša, Ing. Moniku Števankovú  
 

Uznesenie č. 12/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením  
bodu č.5    – Správa HK obce Ladce o vykonaných kontrolách za rok 2016 
bodu č.13 – Schválenie mandátnej zmluvy na zabezpečenie poradenstva a realizáciu 
verejného osvetlenia 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva 
 

Uznesenie č. 13/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu HK obce Ladce 
o vykonaných a prebiehajúcich kontrolách 
 

Uznesenie č. 14/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce na vedomie správu HK obce Ladce 
o vykonaných kontrolách za rok 2016 
 
Uznesenie č.15/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie požiadavku  na vybudovanie 
kanalizácie na ulici Ľudovíta Štúra , IBV Za kaštieľom v Ladcoch.  
 

Uznesenie č. 16/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie požiadavku  na vybudovanie 
cesty a chodníka na ulici Ľudovíta Štúra v lokalite  IBV Za kaštieľom v Ladcoch.  
  
Uznesenie č. 17/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za IV. štvrťrok 2016 
 

Uznesenie č. 18/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 obce Ladce na 
rok 2017 nasledovne: 
- navýšenie bežného príjmu o sumu 84 790  EUR 
- navýšenie bežného výdaja o sumu 84 790 EUR 
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Uznesenie č. 19/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) berie na vedomie protest Okresnej prokuratúry Trenčín pod č.Pd 289/16/3309-7 

zo dňa 13.12.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.10/2015 
o umiestňovaní volebných plagátov 

b) vyhovuje protestu Okresnej prokuratúry Trenčín pod č.Pd 289/16/3309-7 zo dňa 
13.12.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.10/2015 o umiestňovaní 
volebných plagátov 

c) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o umiestňovaní volebných 
plagátov 

 

Uznesenie č. 20/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) berie na vedomie protest Okresnej prokuratúry Trenčín pod č.Pd 284/16/3309-

7 zo dňa 13.12.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2015 o držaní 
psov na území obce Ladce 

b) vyhovuje protestu Okresnej prokuratúry Trenčín pod č.Pd 284/16/3309-7 zo dňa 
13.12.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2015 o držaní psov na 
území obce Ladce 

c) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017 o pohybe psov na území obce 
Ladce 

 

Uznesenie č. 21/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo Návrh VZN č.3/2017, ktorým sa určuje výška finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia 

b) schvaľuje VZN č.3/2017, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 

 
Uznesenie č. 22/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo Mandátnu zmluvu na zabezpečenie poradenstva a realizáciu 

verejného osvetlenia 

b) schvaľuje Mandátnu zmluvu na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného 
obstarávania medzi Obcou Ladce a spoločnosťou VO SK, a.s. Záhradnícka 151, 
Bratislava 

 

 
V Ladcoch, dňa 20.03. 2017 

 
 
     
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


