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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 16. apríla 2015 
 

 

 

 
Uznesenie č. 44/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Bc. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík, Dominik Koštialik   
 

Uznesenie č. 45/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením nových bodov č.18, 19 a 20 
Bod č. 17) Informácia o preložke elektrického stĺpa na ulici Tajovského 
Bod č. 18) Schválenie zámeru nájmu pozemku KN-C 1173/1, k.ú. Ladce 
Bod č. 19) Kontrola plnenia a stavu uznesenia č.42/2013 zo dňa 26.09.2013  
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 

Uznesenie č. 46/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 
Obecného zastupiteľstva obce Ladce a vyhodnotenie pripomienok zo dňa 12.03.2015. 
 

Uznesenie č. 47/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo návrh na zriadenie krízového štábu obce Ladce 

b) zriaďuje krízový štáb obce Ladce v zmysle § 10 ods. 1 písm. a) zákona č.387/2002 Z.Z. 
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 
neskorších predpisov 

c) schvaľuje zloženie krízového štábu obce Ladce 

Predseda krízového štábu   Ing. Jaroslav Koyš 
Podpredseda krízového štábu  Dominik Koštialik 
Tajomník  krízového štábu   Ľubica Šedíková 
Člen krízového štábu   Ing. Peter Bračík 
Člen krízového štábu   Vladimír Chovanec 
Člen krízového štábu   Bc. Beáta Kolenová 
Člen krízového štábu   Ing. Monika Števanková 
Člen krízového štábu   Bc. Ján Abrahámovský 
Člen krízového štábu   Gabriela Melicherová 
Člen krízového štábu   František Meliš 
Člen krízového štábu   Bohumil Turza 
 

Uznesenie č. 48/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo  VZN č.2/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán 

záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb, ktorých objekt môže byť postihnutý 
povodňou na území obce 
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b) schvaľuje VZN č.2/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán 
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb, ktorých objekt môže byť postihnutý 
povodňou na území obce 

 

Uznesenie č. 49/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje VZN č.3/2015 o držaní psov na území 
obce Ladce. 
 
Hlasovanie:  
Za : 8 (Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Bc. Beáta Kolenová, Dominik Koštialik, Gabriela Melicherová, Ing. Monika 
Števanková, František Meliš, Bohumil Turza) 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Uznesenie č. 50/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje nájom pozemku o výmere 120 m2, 

ktorý vznikol odčlenením od pozemku KN-C 1169/1 a KN-C 1172/1 v k.ú. Ladce za 

bytovým domom na ulici Janka Kráľa, číslo súpisné 464/464  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, žiadateľovi Bohumilovi Turzovi a manželke Marte 

Turzovej, obaja bytom Janka Kráľa 464, 018 63 Ladce za cenu schválenú uznesením 

obecného zastupiteľstva pod číslom 15/2012, t.j. 0,01 eur/m2   

Počas celej doby, kedy bol zverejnený zámer prenajať tento pozemok, neprejavil okrem 
žiadateľa záujem žiaden iný občan o nájom. Jedná sa o pozemok, ktorý obec neudržuje 
a ani ho neužíva. Pozemok sa nachádza pri garáži žiadateľa a žiadateľ sa o tento 
pozemok už dlhšiu dobu stará a ho udržuje. 

 
Uznesenie č. 51/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Štatút obce Ladce. 
 

Uznesenie č. 52/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2011 
o prevádzkovom poriadku pohrebiska. 

 
Uznesenie č. 53/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2014 – 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce 
 

Uznesenie č. 54/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Cenník služieb obce Ladce  
 

Uznesenie č. 55/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie ukončenie členstva Anny Kacinovej v sociálno-zdravotnej 

komisie 

b) volí za členku sociálno-zdravotnej komisie Ľubomíru Porubčanovú.  
 

Uznesenie č. 56/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje zámer vybudovania viacúčelového 
ihriska s umelým trávnikom na KN-C 95 a KN-C 98, k.ú. Ladce 
 

Uznesenie č. 57/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 na rok 2015 
 

Uznesenie č. 58/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o preložke 
elektrického stĺpa na ulici Tajovského, KN-C 1502/1, k.ú. Ladce 
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Uznesenie č. 59/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje zámer nájmu pozemkov 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)   KN-C 1173/1 o výmere 593 m2, záhrada v k.ú. Ladce 
b)   KN-C 1171 o výmere 501 m2, záhrada v k.ú. Ladce 
c)   KN-C  1170 o výmere 161 m2, záhrada v k.ú. Ladce 
vlastníka Obec Ladce, za schválené nájomné uznesením OZ č. 15/2012 zo dňa 
21.2.2012. 
Odôvodnenie: Pozemky sa nachádzajú pri bytovom dome č.súp.464 a slúžia 
vlastníkom bytov bývajúcich v bytovom dome ako prídomové záhradky na pestovanie 
zeleniny a na rekreáciu a oddych. Obec Ladce tieto pozemky nevyužíva, neudržuje 
a ani nemá v pláne využiť ich na výstavbu. OZ súhlasí s nájmom týchto pozemkov pre 
občanov bývajúcich v bytovom dome č.súp. 464 

 

Uznesenie č.  60 /2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č.42/2013 zo dňa 26.09.2013 
b) potvrdzuje, že k odpredaju pozemkov KN-C 550, výmera 290m2, druh zastavané 

plochy a nádvoria, k.ú. Ladce a KN-C 546, výmera 108 m2, druh zastavané plochy 
a nádvoria, k.ú. Ladce vedených na LV č.1 pre Štefana Kútneho, bytom Kukučínova 
336/336, 018 63 Ladce došlo v súlade s uznesením č.42/2013 zo dňa 26.09.2013 
a na základe kúpnej zmluvy zo dňa 12.11.2013 

c) konštatuje, že zmluvné strany prejavili v písomnej kúpnej zmluve zo dňa 
12.11.2013 slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne vôľu ponechať pozemky 
parcelné číslo 544/1 a 544/4 vo vlastníctve predávajúceho a to v stave, ako sa tieto 
ku dňu podpisu tejto zmluvy nachádzali. 

d) rozhoduje, že nakoľko došlo k čiastočnému plneniu uznesenia č.42/2013 zo dňa 
26.09.2013 a v  celej jeho zvyšnej časti zmluvné strany prejavili vôľu ponechať 
zostávajúce pozemky vo vlastníctve predávajúceho, t.j. Obec Ladce a k osobitnej 
dohode zmluvných strán o odpredaji pozemkov KN-C 544/1 a KN-C 544/4 v k.ú. 
Ladce nedošlo, považuje uznesenie č.42/2013 zo dňa 26.09.2013 v celom rozsahu 

za splnené a ďalší prevod pozemkov na jeho základe nie je možný. 
e) konštatuje, pre akýkoľvek ďalší prevod pozemkov KN-C 544/1 a KN-C 544/4 v k.ú. 

Ladce zapísaných na LV č.1 pre Obec Ladce je potrebné dodržať postup upravený 
v zákone č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vrátane jeho 
schvaľovania obecným zastupiteľstvom obce .   

 

 
V Ladcoch, dňa 22.04. 2015 

 

 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


