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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. februára 2019 

 

 
 

Uznesenie č. 16/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Ján Abrahámovský, Iveta Laskovičová 
 
Uznesenie č. 17/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva uvedený na pozvánke.  
 

Uznesenie č. 18/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona 
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  nájomnú zmluvu 
medzi obcou Ladce a p. Vladimírom Daňom, bytom Hviezdoslavova 72/72, 018 63 
Ladce  
Nájomná zmluva bude obsahovať 

- Predmet nájmu: časť pozemku parcelné číslo KNC 19 o výmere 16 m2 z celkovej 
výmery 810 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 
1, vedeného katastrálnym úradom Ilava  

- Doba nájmu: doba určitá v trvaní 1 rok, t.j. od 01.03.2019 do 28.02.2020 
- Výška nájomného: za cenu 24 EUR/m2/rok 

- Účel nájmu: umiestnenie unimo - bunky 
 

 

Uznesenie č. 19/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) berie na vedomie návrh konateľa spoločnosti STAVPRA, s.r.o., Sverepec 258  Illa 
Miroslava na odkúpenie časti pozemku KNC 21/1 a KNC 37/1 , k.ú. Ladce vo 
vlastníctve obce Ladce 

b) má záujem o odpredaj časti pozemku 
 
 

Uznesenie č.20/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) prerokovalo Návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti – Obecný dom s.č. 66, ul. 
Podjavorinskej, Ladce časť Tunežice Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Ladce, 
Záhradná 151, 018 63 Ladce pre účely vykonávania bohoslužieb 

b) odkladá schválenie Zmluvy z dôvodu navrhovaných zmien na najbližšie rokovanie 
obecného zastupiteľstva. 

 

 
Uznesenie č. 21/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o nájme, na časť pozemku 
parcelné číslo  KNC 1171 v k.ú. Ladce, z celkovej výmery 501 m2, druh pozemku  



2 
 

 
 
 
 
 
záhrada, zapísanej na LV č.1, vedeného katastrálnym úradom Ilava, za účelom 
užívania záhradky vo výmere 61 m2 za cenu 0,10 €/1m2/rok a dreveného prístrešku 
pre auto vo výmere 30 m2 za cenu 1€/m2/rok s nájomcom Lenka Jankejechová, Janka 
Kráľa 464/464, 018 63 Ladce, na dobu 5 rokov. Nájom sa schvaľuje v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
nakoľko sa uvedený účel a výšku nájmu doteraz prenajímal, pričom dochádza len 
k zmene užívateľa daného pozemku. 
 

Uznesenie č. 22/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o nájme, na časť pozemku 
parcelné číslo  KNC 1169/1 v k.ú. Ladce, z celkovej výmery 2077 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie zapísanej na LV č.1, vedeného katastrálnym úradom 
Ilava, za účelom užívania záhradky vo výmere 40 m2 za cenu 0,10 €/1m2/rok 
a záhradného domčeka vo výmere 20 m2 za cenu 1€/m2/rok s nájomcom Tomáš 
Štefanka, Janka Kráľa 464/464, 018 63 Ladce, na dobu 5 rokov. Nájom sa schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, nakoľko sa uvedený účel a výšku nájmu doteraz prenajímal, 
pričom dochádza len k zmene užívateľa daného pozemku. 
 
Uznesenie č. 23/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) schvaľuje nájom nebytových priestorov, suterén  v KD Ladce pre hudobnú kapelu 
Svieca vo vetre v zastúpení Bezecný Matej, bytom Beluša/Hloža 1344, 018 61 
Beluša na účel hudobných skúšok a nahrávacieho štúdia 

b) schvaľuje cenu nájmu 15 €/mesiac s tým,  že hudobná kapela Svieca vo vetre 
poskytne obci pri organizovaní obecných akcií tri koncerty ročne zdarma 

c) ukladá zodpovednému pracovníkovi  vypracovať nájomnú zmluvu 
 

 

Uznesenie č. 24/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Základnej organizácií Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých v Ladcoch bezplatný prenájom vestibulu v Kultúrnom 
dome na deň 29.03.2019 za účelom usporiadania výročnej členskej schôdze. 
 

Uznesenie č. 25/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) berie na vedomie žiadosť pána Miroslava Muntága, zriaďovateľa súkromnej ZUŠ, 
Vážska 399, Ladce o súhlas na zriadenie elokovaných pracovísk 

b) schvaľuje vydanie súhlasného stanoviska so zriadením elokovaných pracovísk ako 
súčasť súkromnej ZUŠ, Vážska 399, Ladce v obciach Záriečie, Dohňany a Lysá pod 
Makytou 

 
 

Uznesenie č. 26/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce ruší verejné obstarávanie - Modernizácia, 
rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci Ladce. 
 
Uznesenie č. 27/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o ďalšom postupe 
pri riešení rekonštrukcie verejného osvetlenia. 
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Uznesenie č. 28/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje VZN obce Ladce č.1/2019, ktorým sa 
ruší VZN č.3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a Dodatok 
D3/2014  
 
 
 

 
V Ladcoch, dňa  18.02.2019 

     
 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


