
 

 

 

                O b e c    L a d c e  

       Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce 
 

_________________________________________________________________________________________________________________
_ 

U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ladce, 

konaného dňa 15. januára 2015 
 

Uznesenie č.1/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  v o l í   
návrhovú komisiu v zložení  :  
Bc. Beáta Kolenová , Vladimír Chovanec , Dominik Koštialik   

 

Uznesenie č.2/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  s c h v a ľ u j e upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s tým , že ruší bod č. 11 - Návrh na uznesenie a zaraďuje do 
programu bod č.10 - Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ Ladce. Poradie ostatných 
bodov programu sa posúva. 

 

Uznesenie č. 3/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ladce zo 

dňa 15.12.2014 
b) ukladá finančnej a likvidačnej komisií vypracovať návrh cenníka za prenájom 

pozemkov vo vlastníctve obce na ktorých budú umiestnené stavby v termíne do 
12.03.2015 

c) ukladá vykonať kontrolu užívania verejných priestranstiev v obci občanmi a predložiť 
ju obecnému zastupiteľstvu v termíne do 12.02.2015 

 

       Uznesenie č.4/2015 
 Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie predložené vyjadrenie ku   

kontrolným zisteniam uvedených v správe hlavnej kontrolórky obce Ladce. 
 

Uznesenie č.5/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie predloženú správu o splnení opatrení 
na nápravu nedostatkov zistených hlavnou kontrolórkou obce Ladce. 

 
 
 



 
 
Uznesenie č.6/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje dlhodobý nájom časti pozemku parcela  
KN 601/1 o výmere 6x5 m, k.ú. Ladce, za bytovým domom č.s. 397, ulica Vážska v súlade s 
§9a, odst.9 zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, žiadateľovi Branislavovi 
Liptákovi a manželke Márii Liptákovej , bytom Ladce, Vážska ulica 397/397, za cenu 
schválenú uznesením obecného zastupiteľstva pod číslom 15/2012, t.j. 0,30 eura/m2  
za rok . Nájom sa schvaľuje na dobu určitú a to 5 rokov s tým, že po dohode zmluvných 
strán sa nájom zmluvy bude predlžovať .  
 
Uznesenie č.7/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o zaslaní upozornení 
o neoprávnenom užívaní pozemkov vo vlastníctve obce Ladce. 
 
Uznesenie č.8/2015. 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o prijatí Organizačného 
poriadku Obecného úradu Ladce . 
 
Uznesenie č.9/2015. 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce zamieta žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 
na pokrytie nákladov na ples  Rodičovskému združeniu pri Základnej škole v Ladcoch.  
 
 
 
 
V Ladcoch, dňa 20.01.2015 
 
 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 
 

 
 


