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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 14. apríla  2016 

 
 
 

 
Uznesenie č. 25/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beátu Kolenovú, Ing. Petra Bračíka, Bohumila Turzu   
 

Uznesenie č. 26/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením bodu č.12 - Schválenie zriadenia elokovaného 
pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy Ladce. Poradie ostatných bodov 
programu sa posúva 
 
Uznesenie č. 27/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
obecného zastupiteľstva obce Ladce 

 
Uznesenie č. 28/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o  prebiehajúcich kontrolách      
 
Uznesenie č. 29/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb 
obce Ladce na roky 2016 - 2020 
 

Uznesenie č. 30/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Prevádzkový poriadok 
multifunkčného ihriska obce Ladce 
 
Uznesenie č. 31/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie informáciu o nedoplatkoch na miestnych daniach 
b) ukladá referentke na úseku správa daní a poplatkov vystaviť platobné rozkazy 

neplatičom za miestne dane   
 
Uznesenie č. 32/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného 
majetku, inventárne číslo 22021-Kopírovací stroj CANON NP 6012 v sume 1 234,02 
EUR. 
 
Uznesenie č. 33/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatný nájom priestorov 
Kultúrneho domu v Ladcoch pre Základnú školu v Ladcoch na rok 2016 
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Uznesenie č. 34/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatný nájom priestorov 
Kultúrneho domu v Ladcoch pre Súkromnú základnú školu Ladce na deň 15.05. 2016 
z dôvodu organizovania súťažnej prehliadky 
 
Uznesenie č. 35/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a)  berie na vedomie žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie elokovaného pracoviska 

na Základnej škole s Materskou školou Hugolína Galoviča, Školská 369, Pruské ako 
súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy , Vážska 399/399, Ladce.  

b) požaduje k prejednaniu súhlasu na zriadenie elokovaného pracoviska doplniť   
odôvodnenie žiadosti 

 
Uznesenie č. 36/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a)  berie na vedomie informáciu o hodnotení práce starostu obce a jej odporúčanie 
b)  schvaľuje s účinnosťou od 1.5. 2016 zvýšenie základného mesačného platu  
     starostu o 10%. 
 
 
 
 
 
V Ladcoch, dňa 20.04. 2016 

 
 
       
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


