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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  25. apríla 2019 

 

 
Uznesenie č. 38/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  
Ing. Peter Bračík, Ing. Dominik Kobza, Iveta Laskovičová  

Uznesenie č. 39/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva uvedený na pozvánke.  
 
Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje  zriaďovaciu listinu Dobrovoľného 
hasičského zboru obce Ladce.  
 
Uznesenie č. 41/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje menovanie Františka Meliša, rok nar. 
1991, bytom Janka Kráľa  449/499, Ladce za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru 
obce Ladce.   
 

Uznesenie č. 42/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  

a) zriaďuje dočasnú Komisiu na určenie názvu ulíc a iných verejných priestranstiev 
a prípravu VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev s účinnosťou 
od 26.04.2019 

b) volí predsedu dočasnej Komisie na určenie názvu ulíc a iných verejných 
priestranstiev a prípravu VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 
Ľubomíru Porubčanovú 

c) schvaľuje členov dočasnej Komisie na určenie názvu ulíc a iných verejných 
priestranstiev a prípravu VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 

Dominika Koštialika, Ivetu Laskovičovú, Ing. Dominika Kobzu. 
 
Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje zámer priameho predaja 
nehnuteľnosti pozemkov  v zmysle § 9a ods.1 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku 
obci v znení neskorších zmien a doplnkov v tomto znení: 
Predmetom predaja sú novovytvorené pozemky:  
a) pozemok KNC 37/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2, zameraný 

a odčlenený od pozemku KNC 37/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
s celkovou výmerou 440 m2 v k.ú. Ladce  

b) pozemok KNC 21/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, zameraný 
a odčlenený od pozemku KNC 21/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
s celkovou výmerou 1856 m2 v k.ú. Ladce  

Uvedené pozemky boli vytvorené geometrickým plánom č.19/2019, vypracovaným 
geodetom Bc. Milanom Masarykom, Horný Moštenec 71, 017 01 Považská Bystrica, 
dňa 27.02.2019, IČO 37 718 193  
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Kúpna cena: najmenej cena stanovená znalcom Ing. Tobiášom Palutkom, Tulská 
1684/6, 010 08 Žilina, v znaleckom posudku č.6/19 zo dňa 21.03.2019, spolu za 357 
€. 
 

 
Uznesenie č. 44/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce zamieta žiadosť p. Petra Kuniaka, bytom Jána 
Kollára 303/303, Ladce o povolenie parkovania nákladného vozidla na obecnom 
pozemku. 
 
Uznesenie č. 45/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Základnej organizácií Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých v Ladcoch bezplatný prenájom veľkej sály  v Kultúrnom 
dome Ladce na deň 29.11.2019 za účelom usporiadania kultúrno-spoločenského 
posedenia pri príležitosti Dňa invalidov spolu s družobnými ZO SZZP 
 
 

 
 

 

V Ladcoch, dňa  26.04.2019 

     
 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


