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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. decembra  2018 
 

 

Uznesenie č. 9/12.13  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Dominik Kobza, Vladimír Chovanec, Peter Chovanec  

Uznesenie č. 10/12.13  

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.6 - Schválenie 

úpravy rozpočtu č.8 obce Ladce na rok 2018, bodu č.15 - Delegovanie členov do 
Rady školy pri ZŠ a MŠ Ladce a bodu č. 16 - Zrušenie verejného obstarávania  
Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci 
Ladce  

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 
 

Uznesenie č. 11/12.13  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole . 
 

Uznesenie č. 12/12.13  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce 
Ladce na I. polrok 2019 
 
Uznesenie č. 13/12.13 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.8 obce Ladce na 
rok 2018 nasledovne : 
navýšenie bežného príjmu 

- dane z príjmov a kapitálového majetku o sumu 30 000 EUR 
- stravné – MŠ o sumu 4 000 EUR 

Spolu o sumu 34 000 EUR 
bežný výdaj 

- zásobovanie vodou (vodné, stočné) o sumu 2 000 EUR 
- kultúrne služby- DK, ZPOZ (interiérové vybavenie, materiál na údržbu, 

reprezentačné, externý menežment) o sumu 9 000 EUR 
- kultúrne a cirkevné pamiatky (reštaurátorský výskum a návrh na 

reštaurovanie) o sumu 2 600 EUR 
- vedľajšie služby v školstve ŠJ pri MŠ (mzdy, platy, služ.príjem, potraviny) 

o sumu  10 200 EUR 
- cestná doprava (materiál na údržbu ciest) o sumu 10 200 EUR 

 

Uznesenie č.14/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky 
obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2019 
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Uznesenie č. 15/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) prerokovalo návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2019 
b) schvaľuje rozpočet na rok 2019 

c) berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2020-2021 

 
Uznesenie č. 16/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) prerokovalo Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
b) schvaľuje VZN č.5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
 

Uznesenie č. 17/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o možnosti 
zníženia poplatku za komunálny odpad pre viacčlenné rodiny 
 

Uznesenie č. 18/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Ladce na rok 2019. 
 

Uznesenie č. 19/12.13 
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  
 
Uznesenie č. 20/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce neschvaľuje odkúpenie pozemku KNC 544/1 
o výmere 847 m2, evidovanú na LV č.1 v kat. území Ladce, vlastníka obec Ladce.  
 
Uznesenie č. 21/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce odkladá z dôvodu bližšieho objasnenia 

schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzavretú 
medzi zmluvnými stranami: 
Povinný z vecného bremena: Obec Ladce, Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce, IČO 
00 317 438 
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Oprávnený z vecného bremena: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
príspevková organizácia, Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na pozemku 
KNC 917/5, k.ú. Ladce zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – kanalizácie cestného 
podjazdu. 
 
Uznesenie č. 22/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce deleguje do Rady školy pri ZŠ Ladce za obec 
Ladce ako zriaďovateľa školy členov Ing. Dominika Kobzu, Ing. Petra Bračíka, 
Vladimíra Chovanca a Dominika Koštialika 
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Uznesenie č. 23/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce deleguje do Rady školy pri MŠ Ladce za obec 
Ladce ako zriaďovateľa školy členov Ing. Dominika Kobzu, Ing. Petra Bračíka, 
Vladimíra Chovanca a Dominika Koštialika. 
 
Uznesenie č. 24/12.13 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o možnosti 
zrušenia verejného obstarávania na Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka 
verejného osvetlenia v obci Ladce. 
 

 
V Ladcoch, dňa  17.12. 2018 

     
 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


