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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 15. júna 2017 

 
 
Uznesenie č. 35/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Mgr. Beátu Kolenovú, Františka Meliša, Bohumila Turzu   

Uznesenie č. 36/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného 
zastupiteľstva s doplnením bodu č.11 – Schválenie Dohody o urovnaní na zaplatenie 
ceny materiálu a prác na pozemku KNC 544/4, k.ú. Ladce. 
 
Uznesenie č. 37/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
Obecného zastupiteľstva obce Ladce 

 
Uznesenie č. 38/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie stanovisko Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2016 
 
Uznesenie č. 39/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) konštatuje, že Záverečný účet obce Ladce za rok 2016 obsahuje náležitosti 

stanovené zákonom č.583/2004 Z.z. 
b) konštatuje, že Návrh Záverečného účtu obce Ladce za rok 2016 bol predložený 

na verejnú diskusiu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
c) berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému 

účtu obce Ladce za rok 2016, ktorý odporučila uzavrieť s výrokom : celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad  

d) schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výšku 2 299 EUR do rezervného 
fondu 

e) schvaľuje Záverečný účet obce Ladce za rok 2016  
 
 
Uznesenie č. 40/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.3 obce Ladce na 
rok 2017 nasledovne: 

- celkový bežný príjem sa navyšuje o sumu 4 000 EUR 
- celkové finančné operácie sa navyšujú o sumu 87 000 EUR 
- celkový rozpočet príjmový  predstavuje sumu 91 000 EUR 
 
- navýšenie bežného výdaja o sumu 4 000 EUR 
- kapitálový výdaj o sumu 84 000 EUR 
- celkové finančné operácie o sumu 3 000 EUR 
- celkový výdaj o sumu 91 000 EUR 
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Uznesenie č. 41/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce Hlavnej kontrolórky obce 
Ladce na II. polrok 2017 
 
 
Uznesenie č. 42/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje bezplatnýprenájom veľkej sály 
a priestorov Kultúrneho domu v Ladcoch na deň 23. júna 2017 pre Základnú školu 
Ladce na organizovanie rozlúčkového večierka žiakov 9. ročníka 
 

 
Uznesenie č.43/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce zamieta žiadosť o odkúpenie časti pozemku 
KNC 1115/1 o výmere 10 m2 , k.ú. Ladce Veronike Kepeňovej, bytom Ľ. Štúra 16/22, 
Beluša 

 

Uznesenie č. 44/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Dohodu o urovnaní uzavretú 
v zmysle ustanovenia § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Obcou Ladce, 
Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce a firmou AUTOTRANS Kútny Štefan, 
Kukučínova 336, 018 63 Ladce na zaplatenie ceny a materiálu a prác na pozemku 
KNC 544/4, o výmere 1214 m2, druh zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Ladce, ktorý 
je zapísaný vo vlastníctve obce Ladce, zapísaný na LV č.1.   
 
 
 
 
 
 
V Ladcoch, dňa 19.6. 2017 

 

     

      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


