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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  18. júla 2019 

 

 
Uznesenie č. 63/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Peter Chovanec, Vladimír Chovanec, Ing. Peter Bračík  

Uznesenie č. 64/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

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

b) schvaľuje nový návrh programu rokovania s doplnením bodov  
bod č. 5 – Informácia o čerpaní rozpočtu za II. štvrťrok 2019 
bod č. 9 – Informácia o voľbe hlavného kontrolóra obce Ladce 
bod č.10 – Informácia o možnosti prenájmu pozemkov pri ŽST Ladce  

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva.  
 

 
Uznesenie č. 65/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu o plnení 
uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ladce.      
 
 

Uznesenie č. 66/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za II. štvrťrok 2019 
 

 
Uznesenie č. 67/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) schvaľuje kúpu pozemku v k.ú. Ladce do majetku obce, parc. Č. KNC 730, druh 
pozemku záhrada, s výmerou 1029 m2, zapísanej na LV č.71 od : 

- Bohumil Koiš, bytom P. O. Hviezdoslava 277/14, 018 61 Beluša, spoluvlastnícky 
podiel 1/3 

- Veronika Turzová, bytom Kukučínova 353/353, 018 63 Ladce, spoluvlastnícky 
podiel 1/3 

- Emília Koišová, bytom Vážska 375/375, 018 63 Ladce, spoluvlastnícky podiel 1/3   
za cenu 12,305 Eur/m2, t.j. 12 661,84 Eur, stanovenú súdnym znalcom Ing. 
Tobiášom Potulkom, Tulská 1684/6, 010 08 Žilina  na základe znaleckého 
posudku č.8/2019 zo dňa 03.05.2019 
Poplatky súvisiace s kúpou uhradí obec. 
Uvedený pozemok sa kupuje do majetku obce za účelom rozšírenia zberného dvora 
v obci Ladce. 

b) ukladá zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 
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Uznesenie č. 68/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o nájme, na časť pozemku 
parc. KNC 121/1 v k.ú. Ladce, vo výmere 15 m2, za účelom užívania pozemku na 
parkovanie auta s nájomcom Patrik Kuman a Lucia Grúnerová, obaja bytom Záhradná 
149/149, 018 63 Ladce, na dobu 15 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy, za nájom  
1 Eur/rok. Nájom sa schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko sa uvedený predmet nájmu  
doteraz prenajímal, pričom dochádza len k zmene užívateľa daného pozemku. 
 
 

Uznesenie č. 69/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje   
a) schvaľuje výmenu dvojizbového nájomného bytu č. 16, kde je terajším nájomcom 

p. Mária Pučeková a p. Peter Puček za trojizbový nájomný byt č. 9, ktorý sa uvoľní 
na základe žiadosti o ukončenie nájmu p. Lukáša Ďuricu a p. Evy Ďuricovej vo 
vlastníctve obce Ladce v nájomnom bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra 598, 
Ladce od 01.09.2019; 

b) schvaľuje presťahovanie sa p. Evy Ďurišovej z osobných dôvodov k sestre p. Márii 
Ďurišovej, ktorá je nájomcom bytu č. 15 vo vlastníctve obce Ladce v nájomnom 
bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra 598, Ladce od 01.09.2019; 

c) schvaľuje výmenu dvojizbového nájomného bytu č. 14, kde je terajším nájomcom 
p. Ervín Kalus za jednoizbový nájomný byt č. 2 na prízemí vo vlastníctve obce Ladce 
v nájomnom bytovom dome na ulici Ľudovíta Štúra 598, Ladce, ktorý sa uvoľní po 
odsťahovaní sa p. Márie Ďurišovej od 01.09.2019; 

d) schvaľuje prideliť voľný byt č. 16 vo vlastníctve obce Ladce v nájomnom bytovom 
dome na ulici Ľudovíta Štúra 598, Ladce po p. Márii Pučekovej a p. Petrovi Pučekovi 
na základe žiadosti o pridelenie bytu zo dňa 21.08.2017 sl. Počiatkovej Vladimíre 

 

 

Uznesenie č. 70/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o voľbe hlavného 
kontrolóra obce Ladce. 
 
 
Uznesenie č. 71/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o zámere ŽSR 
ponúknuť vhodné pozemky pri železničnej stanici Ladce do prenájmu v prospech obce 
Ladce za účelom zriadenia a prevádzkovania parkovacích plôch pre verejnosť.  
 

 

 

 
V Ladcoch, dňa  19.07.2019 

     
 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


