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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 12. novembra  2015 

 
 

Uznesenie č. 134/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Moniku Števankovú, Františka Meliša, Ing. Jána Abrahámovského   
 

 
Uznesenie č. 135/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s vypustením bodu č.5- Schválenie VZN o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 
Uznesenie č. 136/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení   
Obecného zastupiteľstva obce Ladce zo dňa 15.10. 2015. 
 
Uznesenie č. 137/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   
a)  berie na vedomie a súhlasí s premiestnením garáže Dušana Mateičku, bytom 
Janka Kráľa 464/464, Ladce na pozemku KN-C 1169/1, k.ú. Ladce na základe 
záznamu z povodňovej prehliadky zo dňa 19.05. 2015, náležitosti pôvodnej zmluvy 
zostávajú nezmenené 
b)  schvaľuje nájom časť pozemku KN-C 1169/1 o  výmere 18 m2 , zastavaná plocha,  
k.ú. Ladce pod prenosnú garáž  na dobu 5 rokov za cenu 1 EUR/m2/1 rok (Dodatok č.1 
k VZN č.3/2014, účinný od 06.06. 2015) nájomcovi Dušanovi Mateičkovi, bytom Janka 
Kráľa 464/464, Ladce      
 

 
Uznesenie č. 138/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) prerokovalo žiadosť Bertina Zúbeka, Hviezdoslavova 2, Ladce-Tunežice o nájom 
pozemku KN-E 273/27, orná pôda, k.ú. Ladce  

b) zamieta nájom pozemku KN-E 273/27, orná pôda, k.ú. Ladce žiadateľovi  Bertin  
Zúbek, Hviezdoslavova 2, Ladce-Tunežice 

c) ukladá referentke na úseku správa daní a poplatkov pripraviť podklady pre 
vypracovanie nájomnej zmluvy s PD Košeca a.s.   

 
 
Uznesenie č. 139/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Farskému úradu Ladce finančný 
príspevok 200 EUR na zakúpenie balíčkov pre deti na akciu Sv. Mikuláš. 
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Uznesenie č. 140/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Farskému úradu Ladce bezplatný 
prenájom KD Ladce na akciu Sv. Mikuláš. 
 
 
Uznesenie č. 141/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o príprave VZN 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené 
dopady. 
 

 
V Ladcoch, dňa 18.11. 2015 

 
 
       
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


