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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. marca 2019 

 
 
Uznesenie č. 29/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beáta Kolenová, František Meliš, Peter Chovanec  

 
Uznesenie č. 30/2019  
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.4 – Schválenie úpravy rozpočtu č.1 obce Ladce na rok 2019  
bodu č.7 – Schválenie VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia 
bodu č.10 – Informácia o Návrhu štúdie výstavby nových rodinných domov v časti 
Horné Ladce.  

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 

Uznesenie č. 31/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 obce Ladce na 
rok 2019 nasledovne : 
navýšenie bežného príjmu 

- dane z príjmov a kapitálového majetku o sumu  43 140 EUR 
bežný výdaj 

- materiál na údržbu (verejné osvetlenie)  o sumu  43 140 EUR 
 
Uznesenie č. 32/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  Zmluvu o nájme nehnuteľnosti – 
Obecný dom s.č. 66, ul. Podjavorinskej, Ladce časť Tunežice Rímskokatolíckej cirkvi, 
Farnosť Ladce, Záhradná 151, 018 63 Ladce. Nájom sa schvaľuje 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 pre účely vykonávania  bohoslužieb. 
Doba nájmu na dobu neurčitú, výška nájomného 1 €/rok. 
 
Uznesenie č. 33/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Dohodu o jednorazovej náhrade za 
nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti z titulu zriadenia zákonného vecného 
bremena prostredníctvom zriadenia a prevádzkovania optického vedenia verejnej 
elektronickej komunikačnej siete pod názvom INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce a 
INS_FTTH_IL_ILAV_02_Tunežice k časti nehnuteľnostiam v katastrálnom území obce 
Ladce špecifikovaných v tabuľke uvedenej v dohode Čl. 1, príloha č.1, 2 o celkovej 
dĺžke 8 822,16 m zo strany Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
IČO 35 763 469 a to  jednorazovo čiastku vo výške 1 €.  
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Uznesenie č. 34/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) prerokovaloNávrh VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia 

b) schvaľuje VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 

 
Uznesenie č. 35/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie žiadosť ZŠ Ladce, Vážska 399, 018 63 Ladce o navýšenie 

rozpočtu na rok 2019 
b) konštatuje, že navýšenie rozpočtu na rok 2019 pre ZŠ Ladce bude podľa platnej 

legislatívy a VZN č.2/2019    
 
Uznesenie č. 36/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatnýprenájom veľkej sály 
a priestorov Kultúrneho domu v Ladcoch na deň 21. júna 2019 pre Základnú školu 
Ladce na organizovanie rozlúčkového večierka žiakov 9. ročníka 
 
Uznesenie č. 37/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o Návrhu štúdie 
výstavby nových rodinných domov v časti Horné Ladce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
V Ladcoch, dňa 20.03.2019 

     
 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


