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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 26. októbra 2017 Uznesenie č. 69/2017  Obecné zastupiteľstvo obce Ladce volí návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Beátu Kolenovú, Vladimíra Chovanca, Dominika Koštialika   
Uznesenie č. 70/2017  Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľujeprogram rokovania obecného 
zastupiteľstva so zrušením bodu č.4 - Správa HK obce Ladce o vykonanej kontrole 
a bodu č.5 - Udelenie právomoci starostovi obce Ladce podpisovať dodatky 
nájomných zmlúv a dohody o skončení nájmu a s doplnením bodu č.4 – Zrušenie 
Koncesnej zmluvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
Poradie ostatných bodov programu sa posúva.  Uznesenie č. 71/2017  Obecné zastupiteľstvo obce Ladce ruší Koncesnú zmluvu na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia  vypracovanej spoločnosťou VO SK, a.s.., Záhradnícka 151, 821 
08 Bratislava 
 Uznesenie č. 72/2017  Obecné zastupiteľstvo obce Ladce berie na vedomie informáciu o čerpaní 
rozpočtu obce Ladce za III. štvrťrok 2017, výdavky na zriadenie 5.triedy MŠ 
a výdavky  na externý manažment   Uznesenie č. 73/2017  Obecné zastupiteľstvo obce Ladce schvaľuje nájomnú zmluvu medzi obcou Ladce 
a spoločnosťou BRESMAN, spol. s.r.o., IČO 31 616 992, so sídlom Pod Hájom 
1369/181, 018 41 Dubnica nad Váhom, zastúpenej konateľom spoločnosti Vojtechom 
Breskom.  
Nájomná zmluva bude obsahovať 

- Predmet nájmu: časť pozemku parcelné číslo KNC 19 o výmere 5 m2 z celkovej 
výmery 810m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 
č. 1, vedeného katastrálnym úradom Ilava  

- Doba nájmu: doba určitá v trvaní 1 rok, t.j. od 01.11.2017 do 31.10.2017 
- Výška nájomného: za cenu 24 EUR/m2/rok 
- Účel nájmu: umiestnenie novinového stánku, maloobchodný predaj  Uznesenie č. 74/2017  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  20 m2 z pozemku KNC č. 15/5 
o celkovej výmere 85 m2, zastavaná plocha v k.ú. Ladce, vlastníka Obec Ladce, 
zapísanej na LV č.1   
V Ladcoch, dňa 27.10. 2017            Ing. Jaroslav Koyš 

        starosta obce 
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