
OBEC LADOMIROVÁ 
 Ladomirová 33, 090 03  Ladomirová 
 

1 
 

 

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ladomirová zo dňa 

14.06.2017. 
 

  

Rokovanie 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladomirovej zvolal starosta obce  

v zmysle § 13 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.  

 

Program obecného zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie. 

2. Voľba overovateľov  zápisnice. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prejednanie schválenie úveru Prima banka Slovensko a.s. 

5. Ţiadosť p. Marhulíka o zápis kríţa do pamiatky obce Ladomirová. 

6. Zhodnotenie finančnej situácie obce Ladomirová. 

7. Dane. 

8. Odpady. 

9. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – pokračovanie kanalizácie. 

10. TJ Druţstevník Ladomirová – ukončenie sezóny, sponzorstvo. 

11. Sťaţnosť občanov k hraniu futbalu na ihrisku pri ZŠ. 

12. Rôzne. 

13. Návrh na uznesenie. 

14. Záver. 
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Poslanci OZ prerokovali jednotlivé body nasledovne: 

 

 

1. OTVORENIE 

 

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce PhDr. Vladislav Cuper. 

Konštatoval, ţe sú prítomní 4 poslanci zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ je 

uznášania schopné. 

Starosta obce nemenený návrh programu. Starosta obce dal o uvedenom programe, 

ktorý je uvedený vyššie hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 1: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje program rokovania 

obecného zastupiteľstva.  

 

 

2. VOĽBA OVEROVATEĽOV  ZÁPISNICE 

 

a) Určenie overovateľov zápisnice. 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnica Ing. Peter Ţák, PhD. a Mgr. Pavol 

Jesenský. 

 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice 

– Ing. Peter Ţák, PhD a Mgr. Pavol Jesenský. 

 

b) Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutie obecného zastupiteľstva bol určený PhDr. 

Vladislav Cuper. 

 

UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice 

– PhDr. Vladislav Cuper. 

 

 

3. KONTROLA UZNESENÍ 

 

Starosta obce uviedol, ţe uznesenia sa priebeţne plnia.  

 

UZNESENIE 4: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie priebeţné plnenie uznesení. 

 

 

4. PREJEDNANIE SCHVÁLENIA ÚVERU PRIMA BANKA SLOVENSKO A.S. 

 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper uviedol, ţe listom bola oslovená Prima banka 

Slovensko a.s. o poskytnutie úveru vo výške 600 000,- EUR. Dňa 09.06.2017 uvedená banka 
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oslovila Obec Ladomirová, o doloţenie podkladov potrebných pre posúdenie moţnosti 

poskytnúť obci poţadovaný úver, a to: 

- Ţiadosť. 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení úveru. 

- Stanovisko obecného zastupiteľstva k situácii v obci a k prijatiu úveru. 

- Štruktúra všetkých záväzkov obce. 

- Priebeţné výkazy obce k poslednému účtovne ukončenému mesiacu. 

- Zoznam opatrení, ktoré uţ boli zrealizované, alebo sa realizujú smerujúce k zlepšeniu 

situácie v obci. 

- Osvedčenie o zvolení starostu obce. 

- Občiansky preukaz starostu obce. 

Starosta obce poukázal na to, ţe doposiaľ sa nepodarilo vyrokovať úver so  ţiadnou 

bankou, pričom uvedená banka pravdepodobne chce poskytnúť úver obci Ladomirová, 

pričom si ţiada nasledujúce doklady. Starosta obce dal o návrhu na schválenie úveru z Prima 

banky Slovensko a.s. následne hlasovať, a to v tomto znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej, podľa príslušných ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení / resp. príslušných ustanovení Štatútu obce, 

schvaľuje prijatie úveru vo výške 600 000,- EUR, poskytnutého zo strany Prima banky 

Slovensko, a.s., so sídlom: Hodţova 11, 010 11  Ţilina, Slovenská republika, IČO: 

31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 

v Ţiline, Oddiel: Sa, Vloţka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných 

v príslušnej úverovej zmluve. Tento úver bude pouţitý na splatenie záväzkov obce voči 

veriteľom, či uţ ide o istiny, úroky z omeškania, exekučné poplatky, trovy právneho zastúpenia 

a pod.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej, podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení / resp. príslušných 

ustanovení Štatútu obce, schvaľuje prijatie úveru vo výške 600 000,- EUR, poskytnutého 

zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodţova 11, 010 11  Ţilina, Slovenská 

republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu v Ţiline, Oddiel: Sa, Vloţka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Tento úver bude pouţitý na 

splatenie záväzkov obce voči veriteľom, či uţ ide o istiny, úroky z omeškania, exekučné 

poplatky, trovy právneho zastúpenia a pod.  

 

 Ďalej starosta obce do uvedeného bodu podal ďalšiu informáciu, o poskytnutí úveru 

obci inou firmou. Obci má záujem poskytnúť úver spoločnosť Magellan Central Europe s.r.o., 

Mostová 2, 811 02  Bratislava, a to v poţadovanej výške 600 000,- EUR. Dňa 05.05.2017 

bola obci Ladomirová doručená Indikatívna ponuka financovania záväzkov obce, v ktorej sa 

uvádza: 

 Na základe osobného jednania Vám zasielame ponuku spoločnosti Magellan 

Central Europe s.r.o. na poskytnutie peňaţnej pôţičky pre obec Ladomirová (ďalej len 

„Obec). 
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Forma financovania:  poskytnutie pôţičky na základe Zmluvy o poskytnutí 

peňaţnej pôţičky (ďalej len „Pôţička“). 

Účel financovania: - úhrada polehotných záväzkov obce vo výške max. 90 

% ich nominálnej hodnoty bez príslušenstva. 

Výška financovania:  max 600 000,- EUR. 

Splatnosť financovania:  24 mesiacov od uzatvorenia zmluvnej dokumentácie. 

Splácanie: 23 pravidelných mesačných splátok vo výške 3 500,- EUR vţdy 

k 25. dňu v mesiaci, prvá splátka nasledujúci mesiac po prvom 

čerpaní Pôţičky, posledná24. splátka vo výške 519 500,- EUR. 

Odkladacie podmienky: - predloţenie uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktorým 

bolo prijatie financovania a jeho zabezpečenie schválené, 

- predloţenie súhlasu núteného správcu s prijatím 

financovania a jeho zabezpečenia, 

- predloţenie písomných dohôd s jednotlivými veriteľmi, 

ktorých pohľadávky sa budú uhrádzať o vzdaní sa časti 

pohľadávky vo výške min. 10 % jej nominálnej hodnoty, 

- uzavretie zmluvnej dokumentácie, 

- predloţenie potvrdenia o zverejnení zmluvnej 

dokumentácie. 

Poplatok za uzavretie  

zmluvnej dokumentácie: 0,25 % z výšky Pôţičky. 

Úroková sadzba 

a splatnosť úrokov  4,39 % p. a.  

úroky sú splatné vţdy v termíne splátky istiny Pôţičky, 

začnú sa splácať od prvej splátky a budú vypočítané podľa 

aktuálneho zostatku Pôţičky. Úrokovej sadzby a skutočného 

počtu dní na báze 365 dní v roku.  

Zabezpečenie:   - notárska zápisnica ako exekučný titul.  

Zmluvná dokumentácia: Zmluva o poskytnutí peňaţnej pôţičky. 

Vyhlásenie: Táto indikatívna ponuka, pokiaľ nebude predĺţená, je 

platná do 15.06.2017. Podmienky indikatívnej ponuky 

v oblasti financovania podliehajú schváleniu kompetenčnými 

orgánmi spoločnosti Magellan Central Europe s.r.o. 

a uzatvorenie zodpovedajúcej zmluvnej dokumentácie. 

Indikatívna ponuka nepredstavuje záväzok spoločnosti 

Magellan Central Europe s.r.o., poskytnúť akékoľvek 

financovanie a jej podmienky môţu byť kedykoľvek 

modifikované alebo doplnené z dôvodu zmeny trhových 

podmienok, alebo poskytnutých doplňujúcich informácií 

o finančnej situácii Obce.  

 

 Starosta obce prečítal uvedený návrh firmy Magellan Central Europe s.r.o. na 

poskytnutie úveru vo výške 600 000,- EUR, a to za uvedených podmienok.  Starosta obce dal 

o uvedenom návrhu rokovať. Poslanec Mgr. Pavol Jesenský poukázal na to, ţe ide o vysoký 

úrok, pričom banky poskytujú úrok okolo 2 %. Ďalej poukázal na to, ţe  je potrebné najprv 

vyčerpať všetky moţnosti a vybaviť úver z nejakej banky, ako si zobrať úver od zvedenej 

spoločnosti.  

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper uviedol, ţe uvedená ponuka je prijateľná, pretoţe 

okolo 50 veriteľov uţ čaká cca. od roku 2012 na svoje finančné prostriedky, ktoré je im obec 
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dlţná. Ak si obec vezme úver z uvedenej spoločnosti, má dva roky času na to, aby si vybavila 

úver z banky z lepším úrokom, pričom veritelia uţ na obec nebudú dávať exekúcie, nebudú sa 

ďalej zvyšovať úroky z omeškania a pod. V konečnom dôsledku je to pre obec pozitívne 

a skutočne obec má čas 2 roky na to, aby úver na prefinancovanie úveru poskytnutého 

spoločnosťou Magellan Central Europe s.r.o., prostredníctvom inej banky s výhodnejším 

úrokom vybavila, resp. získala.  

Ďalej starosta obce uviedol, ţe ak sa nepodarí získať úver z Prima banka Slovensko 

a.s., a to po doloţení všetkých potrebných dokladov, je nutné prijať ponuku od spoločnosti 

Magellan Central Europe s.r.o.  

Starosta obce dal o návrhu o schválení úveru od spoločnosti Magellan Central Europe 

s.r.o. hlasovať, pričom uviedol, ţe podmienkou pre zobratie úveru od uvedenej spoločnosti je, 

ţe Prima banka Slovensko a.s. neposkytne obci Ladomirová úver.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej, podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení / resp. príslušných 

ustanovení Štatútu obce, schvaľuje prijatie úveru vo výške 600 000,- EUR, poskytnutého 

od firmy Magellan Central Europe s.r.o., a to na základe Indikatívnej ponuky, ktorú 

uvedená firma predloţila, ale za podmienky, ţe spoločnosť Prima banka Slovensko a.s. 

obci Ladomirová neposkytne úver, ktorý z uvedenej spoločnosti obec Ladomirová 

ţiadala.  

 

 

5. ŢIADOSŤ P. MARHULÍKA O ZÁPIS KRÍŢA DO PAMIATKY OBCE 

LADOMIROVÁ 

 

Dňa 27.04.2017 bol doručený podnet p. Mgr. Ján Marhulík a Mgr. Anna Marhulíková 

na zápis do Evidencie pamätihodnosti kríţ, ktorý bol postavený ako prvý na verejnom 

cintoríne. Uvedený podnet mal takéto znenie: 

 

      Podpísaní Mgr. Ján Marhulík a Mgr. Anna Marhulíková dávajú v zmysle 

ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov / „ pamiatkový zákon “ /podnet - ţiadosť na zápis do Evidencie 

pamätihodnosti obce Ladomirová na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na miestnom 

cintoríne obce Ladomirová. Ide konkrétne o monolitný kríţ zhotovený z pieskovca , 

ktorý v roku 1903 dal zhotoviť Michal Martiník / 1859 – 1949 / a slúţil ako základný 

atribút pre nový cintorín v Ladomirovej .  

      Niekoľko faktografických údajov: V roku 1903 sa p. Michal Martiník, môj starý 

otec / Anny Marhulíkovej, rodenej Martiníkovej, / vrátil spolu s rodinou z USA a na 

znak spolupatričnosti i vďaky, rozhodol sa darovať obci Ladomirová vzácny kríţ, 

monolit vytesaný z pieskovca, vysoký skoro 3 metre, dekorovaný, s vytesaným textom 

v staroslovienčine v jeho dolnej časti. Bol dominantným prvkom novozaloţeného / tieţ 

v roku 1903 /cintorína , na ktorom sa pochovávajú obyvatelia obce dodnes. Kríţ je 

otočený k obci. V tejto časti dedina nebola ešte zastavaná. / Pravoslávny chrám bol 

postavený  aţ v roku 1924 . / Kríţ je ozdobou cintorína 114 rokov. Snúbi sa v ňom 
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historická a remeselno-umelecká hodnota. Napriek tomu neodolal poveternostným 

podmienkam , je ,takpovediac v havarijnom stave, a dnes potrebuje neodkladné 

odborné reštaurátorské ošetrenie.  

      Obec, po zápise do Evidencie pamätihodností môţe poţiadať ministerstvo 

kultúry o zápis  do kategórie predmetov kultúrnej hodnoty. / Príloha č. 2, 3 k zákonu č. 

206/2009 Z.z. / 

      Veríme, ţe Obec  svojou iniciatívou a právomocami zachráni vzácnu kultúrnu 

pamiatku pre dnešok  a budúce generácie . 

 Starosta obce dal na základe uvedeného podnetu, resp. ţiadosti hlasovať o zápise 

kríţa, ktorý dal postaviť p. Michal Martiník na cintoríne v roku 1903 do Evidencie 

pamätihodností, z dôvodu, ţe uvedený kríţ je moţné zaradiť do kategórie predmetu kultúrnej 

hodnoty. Ďalej starosta obce dal hlasovať, aby sa uvedený kríţ zapísal do Evidencie 

pamätihodnosti obce Ladomirová. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby kríţ, ktorý dal 

postaviť p. Michal Martiník na verejnom cintoríne  v roku 1903, bol zapísaný do 

Evidencie pamätihodností, z dôvodu, ţe uvedený kríţ je moţné zaradiť do kategórie 

predmetu kultúrnej hodnoty. Obecné zastupiteľstvo ďalej schvaľuje, aby sa uvedený 

kríţ zapísal do Evidencie pamätihodnosti obce Ladomirová.  

 

 

6. ZHODNOTENIE FINANČNEJ SITUÁCIE OBCE LADOMIROVÁ 

 

Starosta obce v stručnosti poukázal na finančnú situáciu obce Ladomirová. Na 

zastupiteľstvo predloţil dokument „Stav záväzkov obce Ladomirová po vykonanom audite do 

30.06.2016 a následne k 15.05.2017. Pričom starosta obce PhDr. Vladislav Cuper uviedol, ţe 

je starostom obce od 08.05.2016. Z uvedeného dokumentu vyplýva, ţe obec Ladomirová mala 

k 30.06.2016 spolu 173 nevyplatených faktúr od roku 2006. K 15.05.2017 sa podarilo 

premlčať faktúry vo výške 19 433,17,- EUR, stornovať faktúry vo výške 8 735,91,- EUR, a to 

po dohode s veriteľmi a zaplatiť z obecného rozpočtu faktúry vo výške 19 436,- EUR. Spolu 

sa obci Ladomirová za obdobie jedného roka, odkedy je starosta obce PhDr. Vladislav Cuper, 

podarilo odpísať faktúry v hodnote 47 605,08,- EUR. Ďalej uviedol, ţe obec za jeden rok 

ďalej obec zaplatila: 

1. Prima banke Slovensko, a.s. úver v hodnote 19 060,- EUR. 

2. Slovenskej záručnej rozvojovej banke sumu vo výške 8 103,73,- EUR, ktorú bolo 

potrebné vyplatiť, aby obec Ladomirová sa vrátila k úverovému vzťahy, pretoţe si ho 

podobne ako voči Štátnemu fondu rozvoja bývania neplnila.  

3. Štátnemu fondu rozvoja bývania sumu 8 976,89,- EUR, ktorú bolo potrebné vyplatiť, 

aby obec Ladomirová sa vrátila naspäť k splácaniu úveru, ktorý nám ŠFRB 

vypovedal. 

4. Magellan Central Europe s.r.o. splátku úveru vo výške 8 253,09,- EUR.  

 

Čiţe je moţné konštatovať, ţe obec Ladomirová za jeden rok trvania 

starostu obce PhDr. Vladislava Cupera zaplatila dlhy obce z ušetrených 
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finančných prostriedkov, ktoré obec dostáva z podielových daní vo výške 

minimálne 63 829,71, EUR.  

 
Obec ďalšie finančné prostriedky pouţila na riešenie negatívnych situácií, aby predišla 

súdnym sporom, resp. škodám na majektu. Napríklad odkúpila pozemok, na ktorom stojí časť 

bytovej jednotky na rómskej osade v hodnote cca. 2 634,- EUR od p. Zubrickej. Odkúpila 

pozemok od rodiny Marhulíkovej v sume 2620,- EUR, investovala do priepustu pri obchode 

Ernesta Cinu cca. 1 000,- EUR, investovala do bytovej jednotky postavenej v rómskej osade 

na vytvorenie samostatných odberných energetických miest v sume cca. 700,- EUR, 

investovala do vytvorenia novej kanalizácie pri Základnej škole v Ladomirovej cca. 500,- 

EUR a pod.   

Ďalej starosta obce konštatoval, ţe ak by obec nemala dlhy a bola by zdravou 

obcou, mohli sme spolu nielen s poslancami, ale aj občanmi obce porozmýšľať, čo by 

sme minimálne za 60 tis. EUR v obci spravili. Ak sa podarilo našetriť minimálne  60 tis. 

EUR, prečo bývalý starosta obce si bral úvery, ktoré nesplácal. Kde sa podeli tieto aj 

ostatné peniaze? 

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie zhodnotenie 

finančnej situácie obce Ladomirová.  

 

 

7. DANE 

 

Starosta obce v ďalšom bode poukázal na to, ţe obec má slabý výber daní. Uviedol, ţe 

rok 2017, je rokom daní. Do 30.06.2017 majú občania moţnosť zaplatiť dane, ktoré 

nezaplatili. Odo dňa 01.07.2017 bude obec písomne vyzývať občanom na zaplatenie 

nedoplatkov na daní. Ak občania tak neurobia, obec bude nútená nezaplatené dane vymáhať 

na základe exekučných príkazov.  

 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie postup pri 

spravovaní daní v obci Ladomirová.  

 

 

8. ODPADY 

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe odpady sú veľkým problémov obce, pričom za 

posledný mesiac sa zlikvidovali 3 čierne skládky. Jedna za mostom na Vagrinec, druhá za 

firmou pán Babeja a tretia na rómskej osade. Za mostom na Vagrinec sa vysypala hlina, ktorá 

sa neskôr rozhrnie. Na veľkom ihrisku sú osadené 2 veľkoplošné kontajnery a do budúcnosti 

ich majú pribudnúť ďalšie tri. Veľkoplošné kontajnery zatiaľ vynáša firma Technické sluţby 

mesta Svidník. Dňa 14.06.2017 starosta obce mal stretnutie s riaditeľom Technických sluţieb 

Svidník, p. Pichom. Tento obec upozornil, ţe vzhľadom na to, ţe obec má podpísanú zmluvu 

o vývoze komunálneho odpadu s firmou Fúra s.r.o., tak vysokoplošné kontajnery uţ nebúde 

ďalej vyváţať. Posledný krát sa vyvezú 3 kontajnery a potom si obec má zabezpečiť ich 

vývoz prostredníctvom firmy Fúra s.r.o.  

Starosta obce podotkol, ţe občania obce nie sú s firmou Fúra s.r.o. spokojní. Viac krát 

sa stalo, ţe pri vývoze smetí smetiari nezobrali plastové mechy, ktoré boli pri košoch a uţ 

druhý krát sa stalo, ţe nevyprázdnili kontajnery na rómskej osade, čím sa za ďalšie dva týţdne 
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vytvorila obrovská nelegálna skládka, ktorú pracovníci v rámci aktivačnej činnosti likvidovali 

do vopred pripravených mechov.  

Vzhľadom na to, ţe firma Fúra s.r.o. je Košickou firmou a pri vývoze komunálneho 

odpadu, resp. pri vývoze iného komunálneho odpadu je potrebné na reklamáciu čakať 

niekoľko dní, pričom uţ sa niekoľko krát stalo, ţe termín vývozu nebol splnený, pretoţe firme 

nefungovalo smetiarske auto, starosta obce dal návrh, aby obec Ladomirová dala firme Fúra 

s.r.o. výpoveď a aby vývoz komunálneho odpadu bol zabezpečený prostredníctvom firmy 

Technických sluţieb mesta Svidník. Poslanci hlasovali následne: 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 10: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje výpoveď firme 

Fúra s.r.o., ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu pre obec Ladomirová 

a následne schvaľuje, aby bola podpísaná zmluva na vývoz komunálneho odpadu 

firmou Technické sluţby mesta Svidník.  

 

 

9. VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S. – 

POKRAČOVANIE KANALIZÁCIE 

 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper poskytol informáciu o tom, ţe došlo k vzájomnej 

dohode medzi Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s., firmou Drustav s.r.o. 

Svidník a obcou Ladomirová, a to v tom, ţe pri podpísaní cedačnej zmluvy medzi uvedenými 

subjektmi, bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v roku 2018 pokračovať 

v dokončení kanalizácie obce Ladomirová.  

 

UZNESENIE 11: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie informáciu 

o podpísaní cedačnej zmluvy a následného pokračovania dokončenia kanalizácie v obci 

Ladomirová.  

 

 

10. TJ DRUŢSTEVNÍK LADOMIROVÁ – UKONČENIE SEZÓNY, SPONZORSTVO 

 

Futbalový klub TJ Druţstevník Ladomirová dňa 11.06.2017 odohral doma posledný 

futbalový zápas. Z 5 muţstiev v tabuľke skončia najhoršie druhý. Je potrebné, aby futbalové 

muţstvo a futbal ako taký zostal v obci Ladomirová a aj napriek veľkým finančným 

problémom sa podarilo zohnať na futbalovú sezónu 2016/2017 dostatok finančných 

prostriedkov.  

Na podporu futbalu v obci prispel aj p. Ján Hirčko, poslanec obecného zastupiteľstva 

vo Svidníku. Po dohode, bude p. Ján Hirčko sponzorovať futbalový klub TJ Druţstevník 

Ladomirová aj v sezóne 2017/2018, za čo sú mu futbalisti, ale aj starosta obce vďační.  

 

UZNESENIE 12: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie ukončenie 

sezóny futbalového muţstva TJ Druţstevník Ladomirová a sponzorstvo podpore futbalu 

prostredníctvom p. Jána Hirčka.  
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11. SŤAŢNOSŤ OBČANOV K HRANIU FUTBALU NA IHRISKU PRI ZŠ 

 

Dňa 05.05.2017 bola doručená na obecný úrad sťaţnosť od občanov obce, ktorí bývajú 

pri ihrisku pri Základnej škole, na poškodzovanie majetku a rušenie verejného poriadku, a to 

v nasledovnom znení: 

Vzhľadom na trvalé poškodzovanie nášho majetku a rušenie verejného poriadku, 

ktoré je spôsobované hraním futbalu na multifunkčnom ihrisku a priľahlom trávniku 

pri škole v obci Ladomirová, Vám predkladáme predmetnú sťaţnosť a ţiadame Vás 

neodkladne pozastaviť a vylúčiť hru futbalu, prípadne nohejbalu verejnosťou na ploche 

predmetného ihriska a priľahlého trávnika. Poškodzovanie nášho majetku spočíva 

v ničení a devastácií oplotení, ako aj ovocia a zeleniny, ktoré sú v našich záhradách. 

V čase dozrievania ovocia a zeleniny lopta je odkopnutá aj zámerne do našich záhrad, 

aby zo strany hrajúcich bol dôvod na vstup do záhrad na zber plodov v týchto 

záhradách. Rušenie verejného poriadku je spôsobované veľkým hlukom a vulgárnym 

chovaní hrajúcich, neslušnými pokrikmi do neskorých večerných hodín, ktoré mimo 

iného majú aj zlý vplyv na deti blízko bývajúce, hrajúce a pohybujúce sa v okolí 

dotknutého prostredia. Predmetné chovanie ma tieţ negatívny obraz a pohľad na 

kultúru obce navonok zo strany cudzích návštevníkov, respektíve turistov. Týmto 

narúšajú aj pozitívny pohľad na celú obec Ladomirová. V záujme odstránenia 

neţiadúceho stavu navrhujeme presunutie hranie futbalu, alebo nohejbalu verejnosťou 

na futbalové ihrisko, ktoré sa nachádza za mostom v smere na Vagrinec, po ľavej strane 

rieky Ladomírky. Za porozumenie a kladné vybavenie našej sťaţnosti Vám vopred 

ďakujeme. (podpísaných je 19 sťaţovateľov – obyvateľov obce Ladomirová, bývajúcich 

pri ihrisku). 

 

Starosta obce prečítal uvedenú sťaţnosť. Po prečítaní dal starosta obce vyzval 

poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa k danej sťaţnosti vyjadrili. Starosta obce 

Ladomirová PhDr. Vladislav Cuper podotkol, ţe ihneď po obdŕţaní sťaţnosti, bolo ihrisko pri 

ZŠ zatvorené a všetky deti boli upozornené na to, aby nepreskakovali plot a nezdrţiavali sa na 

ihrisku. Aj cez upozornenie, deti preskakovali plot a naďalej rušili verejný poriadok a 

ničili majetok obce a  občanov. Po rozprave poslanci obecného zastupiteľstva podali niekoľko 

návrhov, a to: 

1. Do konca mesiaca jún 2017, demontovať futbalové bránky na ihrisku pri Základnej 

škole. Tieto následne preniesť na veľké trávnaté ihrisko, smerom na Vagrinec. 

2. Do konca mesiaca jún 2017, umiestniť na ihrisku tabuľu o zákaze hrania futbalu na 

ihrisku pri Základnej škole. 

3. Do konca mesiaca jún 2017, umiestniť na veľkom trávnatom ihrisku smerom na 

Vagrinec tabuľu, ktorá bude upozorňovať občanov na to, ţe hranie futbalu 

a zdrţiavanie sa na ihrisku, bude len na vlastnú zodpovednosť, pričom deti do 18 

rokov veku, môţu hrať na uvedenom ihrisku na zodpovednosť občanov, resp. z ich 

súhlasom. 

4. Ihrisko pri Základnej škole bude slúţiť iba na hranie volejbalu, pričom do konca júna 

2017, budú na ihrisku umiestnené volejbalové tyče a sieťka. 

5. Ihrisko pri Základnej škole bude slúţiť na hranie florbalu pre deti a dospelých, ale aţ 

po namontovaní hokejových bránok a zabezpečení, aby loptička nemohla opustiť 

ihrisko a poškodzovať majetok občanov.  

6. Ihrisko pri Základnej škole môţu vyuţívať na hranie futbalu  a iných hier iba deti, 

ktoré navštevujú Základnú školu a Materskú školu v Ladomirovej, a to iba v rámci 

školského vyučovania. 
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7. Ihrisko pri Základnej škole po súhlase starostu obce, môţe slúţiť na rôzne podujatia 

organizované rôznymi organizáciami, a to pre deti, tak aj pre dospelých.  

Starosta obce dal o uvedených návrhoch hlasovať. 

  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 13: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje tieto návrhy, 

ktorým sa má problém hrania futbalu na ihrisku pri Základnej škole vyriešiť, a to: 

a) Do konca mesiaca jún 2017, demontovať futbalové bránky na ihrisku pri Základnej 

škole. Tieto následne preniesť na veľké trávnaté ihrisko, smerom na Vagrinec. 

b) Do konca mesiaca jún 2017, umiestniť na ihrisku tabuľu o zákaze hrania futbalu na 

ihrisku pri Základnej škole. 

c) Do konca mesiaca jún 2017, umiestniť na veľkom trávnatom ihrisku smerom na 

Vagrinec tabuľu, ktorá bude upozorňovať občanov na to, ţe hranie futbalu 

a zdrţiavanie sa na ihrisku, bude len na vlastnú zodpovednosť, pričom deti do 18 rokov 

veku, môţu hrať na uvedenom ihrisku na zodpovednosť občanov, resp. z ich súhlasom. 

d) Ihrisko pri Základnej škole bude slúţiť iba na hranie volejbalu, pričom do konca 

júna 2017, budú na ihrisku umiestnené volejbalové tyče a sieťka. 

e) Ihrisko pri Základnej škole bude slúţiť na hranie florbalu pre deti a dospelých, ale aţ 

po namontovaní hokejových bránok a zabezpečení, aby loptička nemohla opustiť 

ihrisko a poškodzovať majetok občanov.  

f) Ihrisko pri Základnej škole môţu vyuţívať na hranie futbalu  a iných hier iba deti, 

ktoré navštevujú Základnú školu a Materskú školu v Ladomirovej, a to iba v rámci 

školského vyučovania. 

g) Ihrisko pri Základnej škole po súhlase starostu obce, môţe slúţiť na rôzne podujatia 

organizované rôznymi organizáciami, a to pre deti, tak aj pre dospelých.  

Zodpovedný starosta obce. 

 

 

12. RÔZNE 

 

BOD 1: 

 

V rôznych, v bode 1 starosta upozornil, ţe sa postupne sfunkčňuje kamerový systém, 

pričom namiesto analogových kamier sa postupne začnú montovať digitálne kamery, ktoré sú 

kvalitnejšie. Od roku 2018 má byť kamerový systém sfunkčnený do takej miery, ţe budú 

kamery osadené po celej Ladomirovej, hlavne na vstupoch a výstupoch, aby bolo jasne vidieť, 

kto z obce vychádza a vchádza, a to pre prípad krádeţí, ktorých sa počet za posledný rok 

rapídne zvýšil. Ďalej kamery budú snímať pohyb voľne pohybujúcich psov a nelegálne 

vyváţanie smetí. Od roku 2018 sa postupne budú za porušenie všeobecne záväzných 

nariadení, ako ej nelegálne vyváţenia smetí, voľne pohybujúce sa psy bez dozoru a pod. 

dávať pokuty, pričom budú aj následne upravené všeobecne záväzné nariadenia.  

 

UZNESENIE 14: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie informáciu 

o kamerovom systéme v obci, úprave VZN a zavadzaní pokút.  
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BOD 2: 

V rôznych v bode 2, starosta obce uviedol, ţe veľkým problémom pre obec je obecný 

cintorín. V zmysle VZN je správcom cintorína obec Ladomirová, pričom nikto sa pri 

výkopových prácach spojených s pohrebom, resp. postavením pomníka nepýta správcu 

cintorína, čiţe starostu obce, či môţe na cintoríne vykonávať práce.  

Ďalší problém na cintoríne je kosenie. Starosta uviedol, ţe cintorín uţ bol 3 krát 

pokosený. Prvý krát sa cintorín skúšal kosiť motorovými kosačkami, pričom tieto za  jeden 

týţdeň skončili v oprave, pretoţe sa zničili pri kosení cintorína. V tráve sa nachádzajú 

kamene, sklíčka, plasty, drôty a pod., ktoré poškodili kosačky. Pričom nie je moţné inak 

cintorín kosiť, ako krovinorezmi. Pri kosení sa špinia pomníky, pričom uţ bolo niekoľko 

prípadov, ţe ľudia sa prišli sťaţovať, ţe majú od tráva pošpinený pomník. Starosta obce na 

poslednom verejnom zhromaţdení upovedomil občanov o tom, ţe keď sa cintorín kosí, 

pracovníci v rámci aktivačnej činnosti sa snaţia aj pomníky zametať, pričom v niekoľkých 

prípadoch sa stalo, ţe ich nestihli pozametať, ale urobili to neskôr.  

Ďalším problémom na cintoríne je odpad. Starosta obce uviedol poslancom, ţe na 

verejnom zhromaţdení vyzval občanov, aby pri kladení sviečok nekupovali drahé kahance 

v sklíčkach a pod., ale skôr aby kúpili ţivé kvety, pretoţe sklenené, či plastové kahance sú na 

pomníkoch jeden-dva týţdne a potom skončia na smetisku. Chceme si uctiť pamiatku našich 

mŕtvych tým, ţe im zapálime sviečku v drahom kahanci, ktorý skončí na smetisku a tým 

znečisťujeme ţivotné prostredie. Taktieţ je to aj pri pohreboch. Občania kúpia drahé vence, 

ktoré sú z plastu a drôtu, pričom tieto taktieţ skončia na smetisku. Preto starosta obce uviedol 

poslancom, ţe skutočne je lepšie kúpiť na cintorín pri pamiatke na našich mŕtvych ţivé kvety, 

ktoré keď sa vyhodia sa rozloţia v zemi za niekoľko týţdňov, a tým vo veľkej miere 

prispejeme k ochrane  nášho ţivotného prostredia.  

Ďalej starosta obce uviedol, ţe sa  v budúcnosti plánuje na pravej strane cintorína trávu 

poriadne vykosiť, natiahne sa fólia pomedzi všetky hroby a uličky a fólia sa zasype kamením. 

Tým bude cintorín nielen lepšie vyzerať, ale uţ sa nebude kosiť na cintoríne tráva, čím sa 

nebudú krovinorezmi ničiť a špiniť pomníky. V budúcnosti sa taktieţ plánuje pred cintorínom 

postaviť plot z gabiónu, t. j. kovové sieťky, ktoré sa vyplnia kamením. Osadí sa malá brána 

z bránkou. Od strany p. Vaníka sa postaví plot z panelov a ďalej sa bude cintorín rozširovať 

smerom nahor 

UZNESENIE 15: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie informácie 

o cintoríne.  

BOD 3: 

 

V bode 3 starosta obce uviedol, ţe p. Ţák pri p. Vaňkovi, pred mostom smerom na 

Vagrinec demontoval autobusovú zástavku a následne zasypal priestor kamením a drťou. 

Pričom zasypaný pozemok je obecný a obecná bola aj autobusová zastávka. Starosta uviedol, 

ţe p. Vaňko sa sťaţoval, ţe tento priestor vyzerá veľmi škaredo. Následne na uvedenom 

obecnom zastupiteľstva starosta obce vyzval p. Ţáka, aby tento priestor upravil a taktieţ 

aby postavil novú autobusovú zastávku, ktorú nelegálne demontoval. Pričom starosta obce uţ 

niekoľko krát vyzval p. Ţáka, aby postavil novú autobusovú zastávku, pričom tento do 

dnešného dňa tak neurobil.  
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UZNESENIE 16: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie 

upozornenie p. Ţáka, aby upravil obecné  priestory, ktoré zasypal a postavil novú 

autobusovú zastávku, pretoţe starú demontoval. 

 

BOD 4: 

 

 Starosta obce v bode 4 uviedol, ţe sa stretol osobne s rodinou Frančákovou, ktorá 

vlastní starú škôlku pri rómskej osade. Témou bolo búranie škôlky. Na stretnutí bolo 

dohodnuté, ţe spolu, aj za pomoci obce Ladomirová rodina Frančáková začne v najbliţšej 

dobe škôlku búrať. Minulý týţdeň začali demontovať strechu, pričom postupne sa nielen 

strecha, ale aj múry zbúrajú. Po zbúraní za pomoci obce sa suť vyvezie, pričom základy 

a betónový spodok škôlky zostane tak. Okolie sa vyčistí, aby konečne táto budova negatívne 

nepôsobila na turistov a náš všetkých.  

 

UZNESENIE 17: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie búranie 

starej materskej škôlky pri rómskej osade. 

 

BOD 5: 

 

 V bode 5, starosta obce poskytol informáciu, ţe chce dať do nájmu kuchyňu, ktorá sa 

nachádza na obecnom úrade. Pri kuchyni by sa spravila jedáleň. Súčasná kuchyňa, ktorá sa 

nachádza v Základnej škole, by sa presťahovala do priestorov kuchyne na obecnom úrade, 

a táto by varila nielen pre deti navštevujúcich Základnú školu a škôlku v Ladomirovej, ale aj 

pre zamestnancov obce, občanov obce, turistov, firmy a pod. Čiţe by sa vyuţili nevyuţité 

priestory na obci, a taktieţ by sa rozšírili sluţby pre občanov v obci.  

 

UZNESENIE 18: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie plán dať 

kuchyňu na obecnom úrade do nájmu, ktorá by varila obedy, nielen pre Základnú 

školu, Materskú školu v Ladomirovej, ale aj pre občanov a turistov. Taktieţ berie na 

vedomie vytvorenie jedálne pri kuchyni.  

 

BOD 6: 

 

 V bode 6, starosta obce  uviedol, ţe občania vyváţajú pokosenú trávu, resp. konáre na 

nelegálne skládky. Uviedol návrh, aby občania pokosenú trávu nevyhadzovali, ale aby si ju 

doma vyuţili, skompostovali a neskôr pouţili na hnojenie. Preto dal starosta obce návrh 

poslancom obecného zastupiteľstva, ţe obec preplatí tým občanom, ktorí si kúpia 

kompostovisko, resp. si ho vyrobia 50 % preukázateľných nákladov na kúpu, resp. výrobu 

kompostoviska, ale maximálne zo sumy nákladov na preukázateľnú výrobu, resp. kúpu 

najviac 40,- EUR, čiţe 50 % zo sumy 40,- EUR = max. 20,- EUR na preplatenie.  

 Starosta obce dal o uvedom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 19: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh starostu 

obce, ţe ak si občania kúpia kompostovisko, resp. si ho vyrobia, obec im preplatí 50 % 
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preukázateľných nákladov na kúpu, resp. výrobu kompostoviska, ale maximálne zo 

sumy nákladov na preukázateľnú výrobu, resp. kúpu najviac 40,- EUR, čiţe 50 % zo 

sumy 40,- EUR = max. 20,- EUR na preplatenie.  

 

BOD 7: 

 

 Starosta obce v bode 7 uviedol, ţe prišiel list, v ktorom firma, ktorá projektuje cestný 

obchvat R4 Ladomirová – Hunkovce, v ktorom nás ţiada, aby sme uvedenej firme poskytli 

informácie, kde môţe dôjsť k náhradnej výsadbe stromov, ktoré budú v extraviláne obe 

vyrúbané, z dôvodu výstavby obchvatu. Následne dal starosta obce priestor poslancom, aby sa 

k uvedenému listu vyjadrili. Starosta obce podotkol, ţe obec nemá pozemky na náhradnú 

výsadbu. Poslanec p. Peter Ţák uviedol, ţe náhradnú výsadbu je najlepšie uviesť pri potoku 

Ladomirka, resp. v intraviláne obce, ako je Základná škola, autobusové zastávky a pod. 

Poslanec p. Vladimír Čipák uviedol, ţe by bolo potrebné jednať aj z urbariátmi, ktoré sa 

nachádzajú v katastri obce Ladomirová, či by oni nechceli náhradnú výsadbu na svojich 

pozemkoch. Ďalší poslanci nemali k uvedenému bodu ţiadne pripomienky.  

 Následne starosta obe dal o návrhu výsadby náhradný stromčekoch, na základe listu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 20: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh poslancov, 

aby náhradná výsadba stromčekov bola uskutočnená pri potoku obce Ladomirová 

a následne po ţiadosti urbariátov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce 

Ladomirová, aj na ich pozemkoch, a to na základe výstavby obchvatu obce Ladomirová, 

cesty R4 a vyrúbania časti stromov, ktoré budú zasahovať do výstavby cesty R4. 

 

 

13. NÁVRH NA UZNESENIE 

V závere dal starosta obce hlasovať za návrh uznesení. 

 

ZOZNAM UZNESENÍ: 

UZNESENIE 1: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje program rokovania 

obecného zastupiteľstva. .......................................................................................................... 2 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice 

– Ing. Peter Ţák, PhD a Mgr. Pavol Jesenský. ...................................................................... 2 

UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice 

– PhDr. Vladislav Cuper. ......................................................................................................... 2 

UZNESENIE 4: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie priebeţné plnenie uznesení. .... 2 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej, podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení / resp. príslušných 

ustanovení Štatútu obce, schvaľuje prijatie úveru vo výške 600 000,- EUR, poskytnutého 
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zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodţova 11, 010 11  Ţilina, Slovenská 

republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu v Ţiline, Oddiel: Sa, Vloţka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Tento úver bude pouţitý na 

splatenie záväzkov obce voči veriteľom, či uţ ide o istiny, úroky z omeškania, exekučné 

poplatky, trovy právneho zastúpenia a pod. .......................................................................... 3 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej, podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení / resp. príslušných 

ustanovení Štatútu obce, schvaľuje prijatie úveru vo výške 600 000,- EUR, poskytnutého 

od firmy Magellan Central Europe s.r.o., a to na základe Indikatívnej ponuky, ktorú 

uvedená firma predloţila, ale za podmienky, ţe spoločnosť Prima banka Slovensko a.s. 

obci Ladomirová neposkytne úver, ktorý z uvedenej spoločnosti obec Ladomirová 

ţiadala. ....................................................................................................................................... 5 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby kríţ, ktorý dal 

postaviť p. Michal Martiník na verejnom cintoríne  v roku 1903, bol zapísaný do 

Evidencie pamätihodností, z dôvodu, ţe uvedený kríţ je moţné zaradiť do kategórie 

predmetu kultúrnej hodnoty. Obecné zastupiteľstvo ďalej schvaľuje, aby sa uvedený 

kríţ zapísal do Evidencie pamätihodnosti obce Ladomirová. .............................................. 6 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie zhodnotenie 

finančnej situácie obce Ladomirová. ...................................................................................... 7 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie postup pri 

spravovaní daní v obci Ladomirová. ...................................................................................... 7 

UZNESENIE 10: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje výpoveď firme 

Fúra s.r.o., ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu pre obec Ladomirová 

a následne schvaľuje, aby bola podpísaná zmluva na vývoz komunálneho odpadu 

firmou Technické sluţby mesta Svidník. ................................................................................ 8 

UZNESENIE 11: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie informáciu 

o podpísaní cedačnej zmluvy a následného pokračovania dokončenia kanalizácie v obci 

Ladomirová. .............................................................................................................................. 8 

UZNESENIE 12: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie ukončenie 

sezóny futbalového muţstva TJ Druţstevník Ladomirová a sponzorstvo podpore futbalu 

prostredníctvom p. Jána Hirčka. ............................................................................................ 8 

UZNESENIE 13: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje tieto návrhy, 

ktorým sa má problém hrania futbalu na ihrisku pri Základnej škole vyriešiť, a to: .... 10 

a) Do konca mesiaca jún 2017, demontovať futbalové bránky na ihrisku pri Základnej 

škole. Tieto následne preniesť na veľké trávnaté ihrisko, smerom na Vagrinec. ............ 10 

b) Do konca mesiaca jún 2017, umiestniť na ihrisku tabuľu o zákaze hrania futbalu na 

ihrisku pri Základnej škole. .................................................................................................. 10 
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c) Do konca mesiaca jún 2017, umiestniť na veľkom trávnatom ihrisku smerom na 

Vagrinec tabuľu, ktorá bude upozorňovať občanov na to, ţe hranie futbalu 

a zdrţiavanie sa na ihrisku, bude len na vlastnú zodpovednosť, pričom deti do 18 rokov 

veku, môţu hrať na uvedenom ihrisku na zodpovednosť občanov, resp. z ich súhlasom.

 .................................................................................................................................................. 10 

d) Ihrisko pri Základnej škole bude slúţiť iba na hranie volejbalu, pričom do konca 

júna 2017, budú na ihrisku umiestnené volejbalové tyče a sieťka..................................... 10 

e) Ihrisko pri Základnej škole bude slúţiť na hranie florbalu pre deti a dospelých, ale aţ 

po namontovaní hokejových bránok a zabezpečení, aby loptička nemohla opustiť 

ihrisko a poškodzovať majetok občanov. ............................................................................. 10 

f) Ihrisko pri Základnej škole môţu vyuţívať na hranie futbalu  a iných hier iba deti, 

ktoré navštevujú Základnú školu a Materskú školu v Ladomirovej, a to iba v rámci 

školského vyučovania. ............................................................................................................ 10 

g) Ihrisko pri Základnej škole po súhlase starostu obce, môţe slúţiť na rôzne podujatia 

organizované rôznymi organizáciami, a to pre deti, tak aj pre dospelých. ...................... 10 

Zodpovedný starosta obce. .................................................................................................... 10 

UZNESENIE 14: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie informáciu 

o kamerovom systéme v obci, úprave VZN a zavadzaní pokút. ........................................ 10 

UZNESENIE 15: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie informácie 

o cintoríne. ............................................................................................................................... 11 

UZNESENIE 16: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie 

upozornenie p. Ţáka, aby upravil obecné  priestory, ktoré zasypal a postavil novú 

autobusovú zastávku, pretoţe starú demontoval. ............................................................... 12 

UZNESENIE 17: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie búranie 

starej materskej škôlky pri rómskej osade. ......................................................................... 12 

UZNESENIE 18: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie plán dať 

kuchyňu na obecnom úrade do nájmu, ktorá by varila obedy, nielen pre Základnú 

školu, Materskú školu v Ladomirovej, ale aj pre občanov a turistov. Taktieţ berie na 

vedomie vytvorenie jedálne pri kuchyni. ............................................................................. 12 

UZNESENIE 19: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh starostu 

obce, ţe ak si občania kúpia kompostovisko, resp. si ho vyrobia, obec im preplatí 50 % 

preukázateľných nákladov na kúpu, resp. výrobu kompostoviska, ale maximálne zo 

sumy nákladov na preukázateľnú výrobu, resp. kúpu najviac 40,- EUR, čiţe 50 % zo 

sumy 40,- EUR = max. 20,- EUR na preplatenie. ................................................................ 12 

UZNESENIE 20: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh poslancov, 

aby náhradná výsadba stromčekov bola uskutočnená pri potoku obce Ladomirová 

a následne po ţiadosti urbariátov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce 
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Ladomirová, aj na ich pozemkoch, a to na základe výstavby obchvatu obce Ladomirová, 

cesty R4 a vyrúbania časti stromov, ktoré budú zasahovať do výstavby cesty R4. ......... 13 

UZNESENIE 21: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh uznesení. . 16 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 21: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh uznesení. 

 

 

14. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

14.06.2017 rokovalo v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

o obecnom zriadení.  

Po prerokovaní programu starosta obce PhDr. Vladislav Cuper poďakoval za účasť 

poslancom obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

Zapísal: PhDr. Vladislav Cuper 

 

 

V Ladomirovej dňa, 14.06.2017 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

MVDr. Vladimír Čipák     ...................................................... 

 

Mgr. Pavol Jesenský      ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce Ladomirová 


