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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. októbra 2018 
 

 

Uznesenie č. 72/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

 Ing. Monika Števanková, Dominik Koštialik, Vladimír Chovanec  

Uznesenie č. 73/2018  

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.12 – Schválenie 

Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory a bodu č.13- Schválenie prenájmu KD 
Ladce 

Poradie ostatných bodov rokovania sa posúva. 

 

Uznesenie č. 74/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
Obecného zastupiteľstva obce Ladce. 
 
Uznesenie č. 75/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie správu Hlavnej kontrolórky 
obce Ladce o vykonanej kontrole. 
 

Uznesenie č. 76/2018  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 
obce Ladce za III. štvrťrok 2018 
 
Uznesenie č. 77/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje úpravu rozpočtu č.7 obce Ladce na 
rok 2018 nasledovne : 
navýšenie bežného príjmu 

- dotácia obciam  MŠ  o sumu 500 EUR 
- dotácia obciam- kompostéry o sumu 110 000 EUR 

Spolu o sumu 110 500 EUR 

bežný výdaj 
- nakladanie s odpadmi (kompostéry) o sumu 110 000 EUR 
- predprimárne vzdelávanie MŠ (učebné pomôcky) o sumu 500 EUR  

Spolu o sumu 110 500 EUR 
 

Uznesenie č. 78/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   

a) prerokovalo VZN č.3/2018  pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrana 
verejnej zelene v obci Ladce 

b) schvaľuje VZN č.3/2018  pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrana verejnej 
zelene v obci Ladce 
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Uznesenie č. 79/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce   

a) prerokovalo VZN č.4/2018  o organizácií miestneho referenda v obci Ladce 
b) schvaľuje VZN č.4/2018  o organizácií miestneho referenda v obci Ladce 

 

Uznesenie č. 80/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného 
investičného majetku – stavby, inventárne číslo 21075 – autobusová zastávka pri 
Martinákovi v obstarávacej cene 556,91 €  a po odpisoch v zostatkovej cene 0,00 € 
 
Uznesenie č. 81/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o rekonštrukcií 
odstavnej plochy pred bytovým domom Záhradná ulica č.158 a 540, Ladce. 
 

Uznesenie č. 82/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje Zmluvu o poskytnutie finančnej 
podpory na obdobie rokov od 2018 až 2028 pre vytvorenie podmienok organizácie 
a priebehu duchovných a kultúrno-duchovných podujatí organizovaných na hore 
Butkov nad obcou Ladce medzi zmluvnými stranami obec Ladce a Nadáciou AGAPA, 
Záhradná 144, 018 63 Ladce . 
 

Uznesenie č. 83/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje prenájom KD Ladce p. Dušanovi 
Kandráčovi, bytom Hviezdoslavova 154/154, Ladce na deň 22.12.2018 na 
usporiadanie zábavy. 
 

 

V Ladcoch, dňa  26.10. 2018 

     
 
 
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


