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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. decembra 2017 
 
 
 
Uznesenie č. 81/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beátu Kolenovú, Dominika Koštialika, Františka Meliša   

Uznesenie č. 82/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného 
zastupiteľstva s doplnením bodov:  
bod č.15 - Schválenie člena komisie životného prostredia 
bod č.8 -  Schválenie úveru 
bod č.9 - Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu- 
Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie triedeného zberu 
komunálnych odpadov 
bod č.16 - Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku  
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 
Uznesenie č. 83/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
Obecného zastupiteľstva obce Ladce.  
 
Uznesenie č. 84/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce o vykonanej kontrole 
 
Uznesenie č. 85/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce 
Ladce na I. polrok 2018 
 

Uznesenie č. 86/2017 
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.4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Uznesenie nebolo schválené 
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Uznesenie č. 87/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje 
a) prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 500 000 

EUR na financovanie investičnej akcie: Modernizácia a energetická optimalizácia 
kultúrneho domu Ladce za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve 

b) zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce 
c) úpravu rozpočtu obce na rok 2018 v súvislosti s prijatím úveru vo výške 

500 000 EUR 
 
Uznesenie č. 88/2017  
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 29.11.2017, Kód výzvy: OPKZP-PO1-
SC111-2017-33, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, na 
realizáciu projektu: Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie 
triedeného zberu komunálnych odpadov v obci 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  17 500,00 EUR.  

 
Uznesenie č. 89/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje 
a) berie na vedomie informáciu finančnej komisie o zhodnotení práce starostu obce 

a jej odporúčanie o jeho zvýšenie platu  
b) schvaľuje na  základe § 4 ods.2 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2018  
zvýšenie minimálneho (základného) platu starostu obce Ladce o 20 % 

 
Uznesenie č.90/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie stanovisko Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2018 
 
Uznesenie č. 91/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo návrh rozpočtu obce Ladce na rok 2018 
b) schvaľuje rozpočet na rok 2018 
c) berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2019-2020 
 
Uznesenie č. 92/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje zámer vybudovania novej 
prečerpávacej stanice s obslužnou miestnou komunikáciou na pozemkoch KNC 
547,551, k.ú. Ladce. 
 
Uznesenie č. 93/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Ladce na rok 2018. 
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Uznesenie č. 94/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Ing. Zuzanu Malovcovú Seidl za 
členku komisie pre životné prostredie.  

 
Uznesenie č. 95/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  
a) vyradenie dlhodobého hmotného investičného majetku – stavby, inventárne číslo 

21044 – kanalizácia v zostatkovej cene 18 338,22 EUR 
b) preúčtovanie účtu 042 6 – obstaranie HIM do nákladov účtu 459 – manká 

a škody. 
 
 
 
 
V Ladcoch, dňa 19.12. 2017 

     

      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


