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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  19. septembra 2019 

 

 
Uznesenie č. 72/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Dominik Kobza, Iveta Laskovičová, František Meliš   

Uznesenie č. 73/2019  
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. 5 – Schválenie 
úpravy rozpočtu č.5 obce Ladce na rok 2019 

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva.  
 

Uznesenie č. 74/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie správu Hlavnej kontrolórky 
obce Ladce o vykonanej kontrole a činnosti za obdobie  júl – september 2019. 
 
Uznesenie č. 75/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.5 obce Ladce na 
rok 2019 nasledovne : 
Navýšenie bežného príjmu 

- dotácia obciam – strava ZŠ a MŠ  o sumu 20 600 EUR 
kapitálový príjem 

- príjem z predaja pozemku PVS, a.s .(pozemky zastavané stavbami čerpacích 
staníc odpadových vôd)  o sumu  4 610 EUR 

Spolu o sumu 25 210 EUR 
Bežný výdaj 

- dávky sociálnej pomoci  o sumu 3 000 EUR 
- primárne  vzdelávanie ZŠ o sumu 17 600 EUR  

kapitálový výdaj 
- výstavba o sumu  4 610 EUR  

Spolu o sumu 25 210 EUR 
 
Uznesenie č. 76/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce 
a) vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov voľbu 
hlavného kontrolóra obce Ladce na  deň 14.11.2019 

b) schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Ladce v rozsahu 7,5 hodín 
týždenne a deň nástupu do zamestnania 13.12.2019 

c) schvaľuje trojčlennú volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra s počtom 
členov 3 v zložení: Dominik Koštialik, Mgr. Beáta Kolenová, Ing. Peter Bračík 

d) schvaľuje procesný postup voľby hlavného kontrolóra obce podľa prílohy č.1 
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znesenie č. 77/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  VZN č.4 o číslovaní stavieb, určovaní 
názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Ladce. 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje   zámer nájmu 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  30 m2 z pozemku KNC č. 15/5 
o výmere 85 m2, zastavaná plocha v k.ú. Ladce, vlastníka Obec Ladce, zapísanej na 
LV č.1  
Účel nájmu je umiestnenie predajného stánku zmrzliny žiadateľa EMAKO group., 
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: uvedený pozemok nie je využívaný, z nájmu budú 
obci plynúť príjmy 
 
 
 

 

V Ladcoch, dňa  20.09.2019 

     
 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


