


UZNESENIA z 3. mimoriadneho zasadnutia OZ 

Uznesenie č. 25 

OZ v Ladomirovej 

Schvafuje: Program zasadnutia, zapisovatefa a overovatefov zápisnice. 
Zapisovatef: Anna Mikitková 
Overovatelia: PhDr. Vladislav Cuper, Mgr. Pavol Jesenský 

Uznesenie č. 26 

OZ v Ladomirovej 
Schval'uje: 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce na deň 29.10.2015 o 9,00 hodine na Obecnom úrade 
v Ladomirovej. 
Do 23.10.2015 uchádzač doloží žiadosť, životopis a výpis register trestov. Výberové konanie zverejniť 
· v regionálnej tlači.

0 Uznesenie č. 27

OZ v Ladomirovej

I: Berie na vedomie a konštatuje 

1) že došlo k zániku mandátu starostu obce Ladomirová Mgr. Ladislava Bojčíka
súlade s ust. § 13a ods. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z dovodu, že starosta bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin dňa 16.09.2015 Okresným súdom vo
Svidníku. 

II: Poveruje 

2) plnenim úloh starostu obce v plnom rozsahu zástupcu obce MVDr. Vladimíra Čipáka bytom Ladomirová 74,
v súlade s ust. § 13b ods. 5, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to
do zloženia sl'ubu novozvoleného starostu. 

II. Ukladá

1) zástupcovi starostu obce predložiť predsedovi NR SR prostredníctvom Ministerstva vnútra SR žiadosť
o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí na funkciu starostu obce Ladomirová.

Uznesenie č. 28 

OZ v Ladomirovej 
Schval'uje:
OZ schvafuje žiádosť Mareka Čipčovského, Ladomirová 199 o odkúpenie pozemku KN E č. 123/2 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 71 m2, ktorá je vedená na LV 640 - Obec Ladomirová. 
Menovaný zaplatí do obecnej pokladne v hotÓvosti 57,51 Eur / 71 m2 x 0,81 €/m2/ slovom piiťdesiatsedemeur 
piiťdesiatjeden centov. 

9. Ukončenie
Zástupca starostu MVDr. Vladimír Ópák poďakoval po7om za aktí�f�a ukončil zasadnutie. 
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