
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 20. októbra  2016 

 
 
 

Uznesenie č. 85/2016  
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Moniku Števankovú, Františka Meliša, Bohumila Turzu   

Uznesenie č. 86/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje upravený program rokovania 
obecného zastupiteľstva s doplnením 
bodu č.8   - Schválenie darovania pozemku do vlastníctva obce 
bodu č.9   - Schválenie zámeru predaja pozemkov   
Poradie ostatných bodov programu sa posúva 

 
Uznesenie č. 87/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 
Obecného zastupiteľstva obce Ladce 
 
Uznesenie č. 88/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce súhlasí s bezplatným prenájmom miestnosti 
č.207 a 208 na 2.poschodí pavilónu B v MŠ Ladce pre OZ MC MIMČO Ladce na dobu 2 
rokov od 01.01.2017.   
 

Uznesenie č.89/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  schvaľuje VZN č.6/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce Ladce.  
 

Uznesenie č. 90/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce  nesúhlasí s odkúpením akcií spoločnosti Prima 
banka Slovensko a.s. . 
 

Uznesenie č. 91/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje darovanie obci Ladce od Považskej 
cementárne a.s. Ladce časť parcely KNE 2454/12 o výmere cca 1625 m2, ktorá bude 
bližšie špecifikovaná v zmysle geometrického plánu, ktorý bude prílohou darovacej 
zmluvy. 
 

Uznesenie č. 92/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje v súlade s § 9a ods.1 písm. c)  zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  zámer priameho  predaja 
pozemku KNC 1896/3, o výmere 20111 m2, druh pozemku : Lesné pozemky a pozemku 
KNC 1897/2 o výmere 23740 m2, druh pozemku : Lesné pozemky, nachádzajúcich sa 
v k.ú. Ladce, zapísané na LV č.1, v podiele 1/1, za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku stanovenej podľa osobitného predpisu, určenú znaleckým posudkom.  
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V Ladcoch, dňa 26.10. 2016 

 
     
      Ing. Jaroslav Koyš 
        starosta obce 

 


