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O b e c    L a d c e 

Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ladce, 
konaného dňa 15. októbra  2015 

 
 

 
Uznesenie č. 121/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beátu Kolenovú, Gabrielu Melicherovú, Dominika Koštialika   
 

Uznesenie č. 122/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením nových bodov č. 11, 12, 13, 14  
Bod č. 11)  Schválenie bezplatného prenájmu priestorov DK Ladce pre Materské  
                  centrum MIMIČO na organizovanie karnevalu  
Bod č. 12)  Schválenie bezplatného prenájmu priestorov DK Ladce pre organizovanie  
                  akcií Rodičovského združenia pri ZŠ Ladce 
Bod č. 13)  Schválenie zakúpenia príborov pre DK Ladce 
Bod č. 14)  Schválenie zľavy z prenájmu DK Ladce 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva. 
 
Uznesenie č. 123/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 
a vyhodnotenie pripomienok z rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Ladce zo dňa 
10.09. 2015. 
 
Uznesenie č. 124/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie Správu Hlavnej kontrolórky 
obce Ladce o výsledku kontroly. 
 
Uznesenie č. 125/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) prerokovalo žiadosť p. Márie Chaláňovej o pridelenie nájomného bytu vo 
vlastníctve obce Ladce v nájomnom bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra 
598/598, Ladce 

b) schvaľuje pridelenie 2-izbového nájomného bytu č.16 vo vlastníctve obce Ladce 
v nájomnom bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra 598/598, Ladce, p. Márií 
Chaláňovej, trvale bytom Hviezdoslavova 23/23, Ladce 

 
Uznesenie č. 126/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje nájom 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 1 m2 z pozemku KN-C 917/1, zastavané plochy 
a nádvoria, o celkovej výmere 4260 m2, evidovaného na LV č.1 v k.ú. Ladce, za 
schválené nájomné 30 EUR ročne na dobu 15 rokov pre nájomcu Slovenský 
hydrometeorologický ústav, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava 37. 
Dôvodom nájmu spôsobom osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o obecný 
pozemok, evidovaný na LV č.1 v k.ú. Ladce, kde bude umiestnená monitorovacia  
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stanica povrchových a podzemných vôd. Táto monitorovacia stanica bude umiestnená 
za účelom projektu s akronymom „ Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích staníc 
podzemných a povrchových vôd“ spolufinancovaná z prostriedkov ERDF a ŠR v rámci 
implementácie programu Životné prostredie.  
 
Uznesenie č. 127/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) prerokovalo predĺženie nájomných zmlúv s TJ Tatran Cementáreň Ladce 
b) schvaľuje: 

1. Predĺženie doby nájmu na dobu určitú od 02.10. 2015 do 30.09. 2025 

2. Výšku nájomného za nebytové priestory  10 EUR /ročne 
3. Výšku nájomného za športový areál ( tribúna, trávnaté futbalové 

ihrisko, škvárové futbalové ihrisko, tenisové ihrisko ) 10 EUR /ročne 
 

Uznesenie č. 128/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce zamietlo odpustenie nájomného za športový 
areál a prístavbu Kultúrneho domu Ladce za rok 2015 pre  TJ Tatran Cementáreň 
Ladce 
 
Uznesenie č. 129/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) berie na vedomie ukončenie členstva Ľubomíry Porubčanovej v sociálno-bytovej 

a zdravotnej komisie 
b) volí za členku sociálno – bytovej a zdravotnej komisie  Mgr. Dominiku Ľachkú 
 
Uznesenie č. 130/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatný prenájom priestorov 
Kultúrneho domu Ladce pre Materské centrum MIMČO na deň 24.01. 2016 za účelom 
zorganizovania karnevalu deťom. 
 
Uznesenie č. 131/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatný prenájom priestorov 
Kultúrneho domu v Ladcoch pre akcie poriadané Rodičovským združením pri ZŠ Ladce 
na školský rok 2015/2016. 
 
Uznesenie č. 132/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje zakúpenie príborov pre Kultúrny dom 
v Ladcoch v hodnote do 700 EUR.  
 
Uznesenie č. 133/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce zamieta zníženie prenájmu Kultúrneho domu v 

Ladcoch  za účelom konania svadby žiadateľovi Petrovi Ľachkému, bytom Pavla Koyša 
191/191, Ladce 
 
 

 
V Ladcoch, dňa 21.10. 2015 

 
 
       
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 
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