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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 13. júna 2019 

 
 
 
Uznesenie č. 52/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Peter Chovanec  

Uznesenie č. 53/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) neschvaľuje návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol 

zverejnený zákonným spôsobom 
b) schvaľuje nový návrh programu rokovania s doplnením bodu č.12 Schválenie 

pridelenia nájomného bytu.:  
Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 

Uznesenie č. 54/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie stanovisko Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2018 
 
Uznesenie č. 55/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) konštatuje, že Záverečný účet obce Ladce za rok 2018 obsahuje náležitosti 

stanovené zákonom č.583/2004 Z.z. 
b) konštatuje, že Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2018 bol predložený 

na verejnú diskusiu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
c) berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému 

účtu obce Ladce za rok 2018, ktorý odporučila uzavrieť s výrokom: celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad  

d) schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výšku 3 483 EUR do rezervného 
fondu 

e) schvaľuje Záverečný účet obce Ladce za rok 2018  
 
Uznesenie č. 56/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.3 obce Ladce na 
rok 2019 nasledovne : 
navýšenie bežného príjmu 

- dane z príjmov a kapitálového majetku o sumu  48 403 EUR 
bežný výdaj 

- materiál na údržbu (verejné osvetlenie)  o sumu  48 403 EUR 
 
Uznesenie č. 57/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce 
Ladce na II. polrok 2019 
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Uznesenie č. 58/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  predaj majetku obce v zmysle § 9a 
ods.8 písm. b) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších zmien a 
doplnkov v tomto znení: 
Predávajúci:      Obec Ladce 

                          so sídlom: Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce 
                          zastúpená : Ing. Jaroslav Koyš – starosta obce 
                          IČO: 00317 438 
 

Kupujúci:           Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 
                           so sídlom: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
        zastúpená: Ing. Ján Balušík, predseda predstavenstva 

Ing. Jaroslav Lagiň, člen predstavenstva 
                            IČO: 36 672 076 
 
Predmetom predaja sú pozemky v k.ú. Ladce  
 
 pozemok KNC 95/2, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 37 m2 
 pozemok KNC 95/3, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 80 

m2 
 pozemok KNC 95/4, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 35 

m2 
Uvedené pozemky boli zamerané a odčlenené od pozemku KNC 95, druh  pozemku 
ostatná plocha o výmere 4 540m m2 geometrickým plánom č.IL 26/2016, 
vyhotoveným dňa 12.04.2016 Ing. Miroslavou Jánošíkovou zo spoločnosti GeoIDs.r.o., 
Modlatín 382, 018 03 Horná Mariková , úradne overeného Okresným úradom Ilava, 
katastrálnym odborom dňa 05.05.2016 pod číslom 253/2016 

 časť pozemku KNC 601/1, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, diel 1 
o výmere 78 m2 pričlenený k novovytvorenému pozemku KNC 601/5 o výmere 
157 m2 

 časť pozemku KNC 601/1, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie diel 4 
o výmere 2 m2 pričlenený k novovytvorenému pozemku KNC 601/12, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2. 

Uvedené pozemky boli zamerané geometrickým plánom č.IL27/2016, vyhotoveným 
dňa 13.04.2016 Ing. Matejom Papšom, zo spoločnosti GeoIDs.r.o., Modlatín 382, 018 
03 Horná Mariková, úradne overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym 
odborom dňa 29.04.2016 pod číslom 237/2016 
 
Kúpna cena za prevod Pozemkov spolu vo výške 4 602,88 €, je stanovená 
znaleckým posudkom číslo 53/2019, zo dňa 06.05.2019, vypracovaného znalcom 
Ing. Pavlom Appelom , Stred 58/53-6, Považská Bystrica. 
Kupujúci okrem kúpnej ceny uhradí správny poplatok za návrh vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností  
 
Odpredaj Pozemkov je podľa § 9a ods. 8 písm b) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o odpredajpozemkov 
zastavanéstavbami čerpacích staníc odpadových vôd vo vlastníctve kupujúceho, 
vrátane priľahlých pozemkov, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria 
neoddeliteľný celok so stavbami v rámci stavby „ Zásobovanie vodou, 
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“  v súlade s rozhodnutím 
Obvodného úradu životného prostredia v Ilave č.OÚŽP/2007/00080-008 IVK zo dňa 
21.12.2007, ktorým bolo povolené vybudovanie tejto vodnej stavby.  
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Uznesenie č. 59/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o dielo číslo 
O/001/2019/VO medzi obcou Ladce a spoločnosťou IS-Industry Solutions, a.s. 
M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina. Predmetom zmluvy sú práce v rámci projektu 
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ladce I. etapa„ v rozsahu cenovej ponuky 
č.P19_243_00 zo dňa 06.05.2019.  
 
Uznesenie č. 60/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce  schvaľujeVZN č.3/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských 
jedálňach v obci Ladce   
 
Uznesenie č. 61/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľujebezplatný prenájom sály Domu kultúry 
v Ladcoch na deň 22.06.2019 Súkromnej základnej umeleckej škole, Vážska 
399/399, Ladce z dôvodu organizácie a priebehu tanečnej súťaže „ O pohár starostu 
obce Ladce“ 
 
Uznesenie č. 62/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje  pridelenie dvojizbového nájomného bytu 
č.14 vo vlastníctve obce Ladce v nájomnom bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra č.s. 
598/598, Ladce p. Petrovi Kolečkářovi. 
 
 
 
 
 
V Ladcoch, dňa 18.06.2019 

     
 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


