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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. novembra 2019 

 

 
Uznesenie č. 90/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beáta Kolenová, Dominik Koštialik, Ing. Peter Bračík   

Uznesenie č. 91/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) neschvaľuje návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol 
zverejnený zákonným spôsobom 

b) schvaľuje nový návrh programu rokovania s  doplnením:   
• bod č. 9     Návrh VZN o miestnej dani za ubytovanie 

• bod č.17   Schválenie finančného príspevku na zakúpenie mikulášskych 
 balíčkov- RKC, Farnosť Ladce 

• bod č.18   Schválenie dotácie – Nemocnica s poliklinikou, n.o. Ilava 

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 

Uznesenie č. 92/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o rekonštrukcií 
kaštieľa v Ladcoch. 
 
Uznesenie č. 93/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie informáciu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného 

kontrolóra obce Ladce 
b) volí v zmysle § 11, ods. 4, písm. j), § 18, ods.1) a § 18a ods. 5) zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Mgr. Moniku 
Prekopovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Ladce 

c) schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce Ladce v zmysle § 18c ods. 1 zákona SNR 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 
Uznesenie č. 94/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.8 obce Ladce na 
rok 2019 nasledovne : 
Bežný príjem 

- dotácia obciam – ZŠ  o sumu 20 693 € 
Kapitálový príjem 

- transfer z Enviromentálneho fondu – strecha MŠ o sumu  99 503 € 
- realizácia nových stavieb ZŠ o sumu 8 000 € 
- nákup športových strojov ZŠ o sumu 3 000 € 

Spolu o sumu 131 196 € 

 
Bežný výdaj 

- výdavky ZŠ   o sumu  20 693 € 
Kapitálový výdaj 
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Predprimárne vzdelávanie MŠ 

- rekonštrukcia strechy MŠ o sumu 99 503 € 
- rekonštrukcia strechy MŠ 5% účasť o sumu 5 237 € 

Cestná doprava 
- rekonštrukcia ul. Kukučínova o sumu – 5 237 € 

Kapitálový výdaj – obec o sumu 99 503 
Kapitálový výdaj – ZŠ o sumu 11 000 € 
Spolu o sumu 131 196 € 

Uznesenie č. 95/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie  Návrh VZN o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   
 

 

Uznesenie č. 96/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie  Návrh VZN o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce   
 

 

Uznesenie č. 97/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie  Návrh VZN o miestnej dani 
za ubytovanie   
 
 

Uznesenie č. 98/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie  Návrh Dodatku č.2 k VZN 
č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.   
 
Uznesenie č. 99/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer priameho 
predaja nehnuteľného majetku obce Ladce, pozemok KNC 565/4, výmera 127 m2, 
druh: orná pôda, vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, 
katastrálne územie Ladce. 
Kúpna cena: najmenej cena stanovená znalcom Ing. Tobiášom Palutkom, Tulská 
1684/6, 010 08 Žilina, v znaleckom posudku č.15/2019 zo dňa 16.08.2019, 1090 €. 
 

Uznesenie č. 100/2019 
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  18 m2 z pozemku KNC č. 1169/1 
o celkovej výmere 2077 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vedeného Okresným 
úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne územie Ladce v prospech 
Dušan Mateička, Janka Kráľa 464, Ladce. 
 
Účel nájmu je umiestnenie garáže. 
Doba nájmu: od 01.01.2020 do  12.11.2020 

Cena nájmu: 1€/rok/1m2 je stanovená v cenníku výšky nájomného za nehnuteľné 
veci a hnuteľné veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu Ladce. 
 
Odôvodnenie - prípad hodný osobitného zreteľa: 
Pozemok sa nachádza pri bytovom dome č.súp. 464, Ladce a slúži vlastníkom bytov 
bývajúcich v bytovom dome ako prídomové záhradky na pestovanie zeleniny, na 
rekreáciu, oddych a umiestnenie garáže. Obec Ladce tieto pozemky nevyužíva, 
neudržuje a ani nemá v pláne využiť ich na výstavbu. 
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Uznesenie č. 101/2019 
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: 

- 104 m2 z pozemku KNC č. 1173/1 o celkovej výmere 593 m2, druh: záhrada, vedeného 
Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne územie Ladce 
v prospech Buhumil Turza, Janka Kráľa 464, Ladce 

- 84 m2 z pozemku KNC č. 1173/1 o celkovej výmere 593 m2, druh: záhrada, vedeného 
Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne územie Ladce 
v prospech Natália Gombárová, Janka Kráľa 463, Ladce 

 

Účel nájmu: užívanie záhradky 

Doba nájmu: od 01.01.2020 do  31.05.2020 
Cena nájmu: 0,10 €/rok/1m2 je stanovená v cenníku výšky nájomného za nehnuteľné 
veci a hnuteľné veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu Ladce. 
 
Odôvodnenie -prípad hodný osobitného zreteľa: 
Pozemok sa nachádza pri bytovom dome č.súp. 464, Ladce a slúži vlastníkom bytov 
bývajúcich v bytovom dome ako prídomové záhradky na pestovanie zeleniny, na 
rekreáciu a oddych. Obec Ladce tieto pozemky nevyužíva, neudržuje a ani nemá 
v pláne využiť ich na výstavbu. 
 
Uznesenie č. 102/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita 
životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 20.04.2018, Kód výzvy: OPKZP-PO2-
SC211-2018-40 na realizáciu projektu: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
V INTRAVILÁNE OBCE LADCE, ktorý bude realizovaný obcou Ladce 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 
maximálnu sumu  11 500,00 EUR 

 

Uznesenie č. 103/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje nájom vestibulu Kultúrneho domu 
v Ladcoch Základnej organizácií Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Ladcoch 
na usporiadanie hodnotiacej členskej schôdze dňa 14.12.2019, za nájomné 1 €.  
 

 

Uznesenie č. 104/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje nájom Kultúrneho domu v Ladcoch 

Dušanovi Kandráčovi, Hviezdoslavova ulica 1154/209, Ladce-Tunežice za účelom 
organizovania Štefanskej zábavy dňa 26.12.2019 
Cena nájmu je stanovená v cenníku výšky nájomného za nehnuteľné veci a hnuteľné 
veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu Ladce. 
 

 

Uznesenie č. 105/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť 
Ladce, Záhradná 151, Ladce, finančný príspevok vo výške 250 EUR na zakúpenie 
mikulášskych balíčkov pre deti. 
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Uznesenie č. 106/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce neschvaľuje Nemocnici s poliklinikou, n.o. 
Štúrova 3, Ilava, dotáciu na zakúpenie video endoskopickej zostavy s príslušenstvom 
pre gastroenterologickú ambulanciu.  
 

 

 
 

V Ladcoch, dňa  19.11.2019 

     
 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


