
1 
 

              

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  16. decembra 2019 

 

 
Uznesenie č. 107/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Vladimír Chovanec, Peter Chovanec, Iveta Laskovičová   

Uznesenie č. 108/2019  
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. 8     Schválenie úpravy rozpočtu č.9 obce Ladce na rok 2019 

• bodu č.20   Návrh na schválenie finančnej pomoci pre mesto Prešov 
v súvislosti s tragickým výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove 

• bodu č.21   Odstúpenie z funkcie veliteľa DHS Ladce 

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 

Uznesenie č. 109/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu o činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Ladce. 
 
Uznesenie č. 110/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Plán práce hlavnej kontrolórky obce 
Ladce na I. polrok 2020 
 
Uznesenie č.111/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie stanovisko Hlavnej 
kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2020 
 
Uznesenie č.112/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
schvaľuje: 

1. rozpočet obce na rok 2020 v členení 
a) bežný rozpočet  
- bežné príjmy  2 006 918 € 
- bežné výdavky 2 006 918 € 
b) kapitálový rozpočet 

- kapitálové príjmy 384 598 €   
- kapitálové výdaje 437 733 € 
c) finančné operácie 

- príjmové finančné operácie  158 703 € 
- výdavkové finančné operácie 105 568 € 
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a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie  - príloha č.1 
uznesenia obecného zastupiteľstva 
berie na vedomie rozpočet na roky 2021 a 2022  
 
Uznesenie č.113/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.9 obce Ladce na 
rok 2019 nasledovne : 
Bežný príjem 

- dane z príjmov a kapitálového majetku  o sumu 18 000 € 
- dotácia obciam MŠ o sumu 1 100 € 

Spolu o sumu 19 100 € 

Bežný výdaj 

- údržba verejného osvetlenia  o sumu  18 000 € 
- predprimárne vzdelávanie MŠ  o sumu 1 100 € 

Spolu o sumu 19 100 € 

 
Uznesenie č.114/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  
a) schvaľuje v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/18 zo dňa 28.10.2019 (ďalej len „Zmluva o 
poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE 
MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné 
zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy 
o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej 

blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie 
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v 
zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 
Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného 
prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s 
názvom: Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie 

triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ladce, kód projektu 
ITMS2014+: 310011Q099 

b) poveruje starostu Ing. Jaroslava Koyša podpísať Zmluvu  o vyplňovacom práve k 
blankozmenke  a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie  prípadnej budúcej 
pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Uznesenie č.115/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje v súlade s § 9a, ods. 9  zákona NR 
SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer priameho 
nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce Ladce 
Predmet nájmu : 

Nebytový priestor – miestnosť č. 1.14  výmera   5,17 m2 
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.15  výmera 20,51 m2 
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.16  výmera 12,78 m2 
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.13  výmera 29,44 m2 
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.17  výmera   9,77 m2 
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.18  výmera   2,34 m2 
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.11  výmera   54,32 m2 
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.12  výmera   14,45 m2 
Nebytový priestor – miestnosť č. 1.10  výmera   12,32 m2 
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- nachádzajúce sa v objekte na ulici Hviezdoslavova, súpisné číslo 121, 018 63 Ladce, 
postavený na pozemku KNC 94 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1699 
m2, katastrálne územie Ladce, vedeného Okresným  úradom Ilava, katastrálny odbor 
na LV č.1  
Vhodné využitie priestorov: kancelárske, obchodné, skladové  
Minimálna cena nájmu : 3,50 €/1m2 
Okrem nájmu budú nájomcovi fakturované náklady za služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru: plyn – vykurovanie , elektrická energia, vodné, stočné, (mesačné 
preddavkové platby, ročné zúčtovanie) 
Doba nájmu: dohodou 

Uznesenie č. 116/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  VZN č.6/2019 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   
 

Uznesenie č. 117/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie schvaľuje VZN č.7/2019 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce   
 

Uznesenie č. 118/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie schvaľuje  VZN č.8/2019 o miestnej dani 
za ubytovanie.   
 
Uznesenie č. 119/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  Dodatok č.2 k VZN č.3/2011 
o prevádzkovom poriadku pohrebiska.   
 

Uznesenie č. 120/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  Dodatok č.1 k VZN č.8/2015 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby..   
 

Uznesenie č. 121/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje predaj majetku obce v zmysle § 9a 
ods.1 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších zmien a doplnkov 
v tomto znení: 
Predávajúci:      Obec Ladce 

                          so sídlom: Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce 
                          zastúpená : Ing. Jaroslav Koyš – starosta obce 
                          IČO: 00317 438 

Kupujúci:           Patrik Fišer a manželka Ivana Fišerová obaja bytom Ľudovíta Štúra 
896/896, 018 63 Ladce 

Predmet predaja:   

• pozemok KNC 565/4, orná pôda o výmere 127 m2, vedeného Okresným 
úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne územie  Ladce 

Kúpna cena za prevod pozemku spolu 2 540 €, ktorá je vyššia ako cena určená 
znaleckým posudkom číslo 15/2019, vypracovaným znalcom Ing. Tobiáš Patulka, 
Tulská 1684/6, 010 08 Žilina zo dňa 16.08.2019 
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradia kupujúci. 
Nadobúdateľ nie je osobou vymedzenou v § 9a ods. 6 a 7  zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 

Uznesenie č. 122/2019 

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  
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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: 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. 
 

Uznesenie č. 123/2019 
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 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. 124/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného 
investičného majetku detské ihrisko Záhradná ulica a dom č.650 (prečerpávačka) 
z majetku obce. 
 

Uznesenie č. 125/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Ladce na rok 2020. 
 
Uznesenie č. 126/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) berie na vedomie informáciu ZMOSU ohľadom finančnej pomoci ľudom a rodinám 
mesta Prešov, ktorí boli postihnutý výbuchom plynu na Mukačevskej ulici 

b) schvaľuje  finančné prostriedky v sume 500 € poslať na verejný účet zriadený 
mestom Prešov na pomoc ľudom a rodinám postihnutých výbuchom plynu na  

    Mukačevskej ulici , číslo verejného účtu : SK 90 7500 0000 0040 0859 1229,   
    variabilný symbol : 6122019    
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Uznesenie č. 127/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 

a) berie na vedomie odstúpenie Františka Meliša ml. z funkcie veliteľa Dobrovoľného 
hasičského zboru obce Ladce  

b) schvaľuje menovanie Adama Kováčika, bytom Cementárska 179/179, Ladce za 
veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Ladce  

 
 

V Ladcoch, dňa  18.12.2019 

     
 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


