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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. septembra 2017 
 
 
Uznesenie č. 57/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beátu Kolenovú, Vladimíra Chovanca, Bohumila Turzu   

Uznesenie č. 58/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného 
zastupiteľstva s doplnením bodu č.13 – Ponuka ČSOB Leasing. 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 
Uznesenie č. 59/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní 
rozpočtu obce Ladce za II. štvrťrok 2017 
 
Uznesenie č. 60/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.5 obce Ladce na 
rok 2017 nasledovne: 
- navýšenie bežného príjmu o sumu 20 000 EUR 
- navýšenie kapitálového príjmu o sumu 344 300 EUR 
- spolu o 364 300 EUR 
- navýšenie bežného výdaja o sumu 20 000 EUR 
- navýšenie kapitálového výdaja 344 300 EUR 
- spolu o 364 300 EUR 
 
Uznesenie č. 61/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o odovzdaní 
a prevzatí staveniska KD Ladce – Modernizácia a energetická optimalizácia KD 
Ladce. 
 
Uznesenie č. 62/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o Urbanistickej 
štúdie Cementárskej ulice.. 
 
Uznesenie č. 63/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) prerokovalo návrh na zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Ladce 

č.32/2017 zo dňa 18.05.2017 
b) ruší uznesenie obecného zastupiteľstva obce Ladce č.32/2017 zo dňa 

18.05.2017 

 
Uznesenie č. 64/2017  
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Obecné zastupiteľstvo obce Ladce zamieta žiadosť Miroslava Prekopa, bytom 
Janka Kráľa 464/464, Ladce o prenájom časti pozemku KNC 1172/1, k.ú. Ladce na 
umiestnenie prenosnej garáže. 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie č.65/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce odkladá schválenie prenájmu pozemku KNC 
15/5, k.ú. Ladce.  

Uznesenie č. 66/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje zámer nájmu pozemku v súlade s § 
9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa a to  5 m2 z pozemku KNC č. 19 
o výmere 810 m2, zastavaná plocha v k.ú. Ladce, vlastníka Obec Ladce, zapísanej na 
LV č.1  
 
Odôvodnenie: Na časti pozemku KN-C 19, o výmere 5 m2 je umiestnený novinový 
stánok. Pri kúpe pozemku bola Obec Ladce oboznámená s dlhodobým prenájmom 
novinového stánku a ako nový vlastník súhlasí s nájmom uvedeného pozemku 
 

Uznesenie č. 67/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o ponuke 
poskytovania právnych služieb pre občanov obce Ladce.  
 
Uznesenie č. 68/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladceberie na vedomie informáciu o ponuke ČSOB 
Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava na kúpu traktora ZETOR 
Proxima 80 CL.  
 
 
 
V Ladcoch, dňa 18.9. 2017 

 

     

      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


