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Zápisnica zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ladomirová zo 

dňa 16.09.2016 
 

 

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. Ukončenie nájomnej zmluvy s neziskovou organizáciou EURO-DONO, z dôvodu 

otvorenia „Denného stacionára“ v obci Ladomirová. 

5. Informácie:  

- o zriadení „Komunitného centra“ v obci Ladomirová,  

- o zrekonštruovanej materskej škôlky a začatí nového školského roka v ZŠ a MŠ, 

- o riešení akútneho stavu problémov s kanalizáciou nachádzajúcou sa v areáli ZŠ 

Ladomirová, z dôvodu vybudovania zlej kanalizácie firmou DRUSTAV s.r.o.,  

- o malej rekonštrukcii obecných priestorov, ktoré sú v zlom stave, 

- o odpredaji majetku obce, ktorý je nefunkčný a jeho následnej likvidácii, 

- o príprave zbúrania starých zastávok a dokončenie novo vybudovaných 

autobusových zastávok,  

- o sponzorovi, ktorý chce sponzorovať futbalistov TJ Druţstevník Ladomirová, 

- o zrealizovaných pozemných úpravách pri veľkom ihrisku, 

- o výmene telekomunikačných stĺpov v obci Ladomirová, 

- o úpravách detského futbalového ihriska nachádzajúceho sa pri rómskej osade, 

- o dokončení kanalizačnej prípojky na bytovku nachádzajúcu sa v rómskej osade, 

- o odovzdaní poţiarnej zbrojnice firmou SIPASPOL s.r.o., 

- o finančnej situácii obce a ďalších krokoch pri jej riešení hlavne za pomoci núteného 

správu,  

- o stretnutí s poslancami Národnej rady SR a predsedom vlády SR Doc. JUDr. Robert 

Fico, CSc. a ich pomoci obci Ladomirová, pri riešení akútnych finančných problémov,  

- o stretnutí s jeho Blaţenosťou Rastislavom, arcibiskupom prešovským, metropolita 

českých krajín a Slovenska.  

6. Prejednanie dopravného značenia v obci Ladomirová, pri riešení bezpečnosti občanov 

a ochrany obecného majetku.  

7. Rôzne. 

 

8. Návrh na uznesenie. 

9. 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 je prítomných 7 poslancov zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ je 

uznášania schopné. 

Starosta obce predloţil návrh programu tak ako bol uvedený v pozvánke. Ďalšie body 

na rokovanie OZ poslanci nenavrhli.  

Starosta obce dal o uvedenom programe hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 1: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje program 5. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

2. VOĽBA OVEROVATEĽOV  ZÁPISNICE 

 

a) Určenie overovateľov zápisnice. 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnica Ernest Cina, Marek Dţurban. 

 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice 

– Ernest Cina, Marek Džurban. 

 

b) Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutie obecného zastupiteľstva bol určený PhDr. 

Vladislava Cupera. 

 

UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice 

– PhDr. Vladislav Cuper. 

 

3. KONTROLA UZNESENÍ 

 

Uznesenia sa priebeţne plnia.  

 

4. UKONČENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY S NEZISKOVOU ORGANIZÁCIOU 

EURO-DONO, Z DÔVODU OTVORENIA „DENNÉHO STACIONARA“ V OBCI 

LADOMIROVÁ 

 

09.09.2016 bola doručená na obecný úrad „Ţiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy zo 

dňa 15.08.2016, s neziskovou organizáciou EURO-DONO, a to z dôvodu, ţe:  

„Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálny, vykonal kontrolu schopnosti, resp. 

neschopnosti obecných priestorov na zriadenie denného stacionára. Vzhľadom k tomu, 

že podľa ich názoru, uvedené priestory nespĺňajú kritériá na zriadenie denného 
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stacionára, nebolo možné dostať súhlas z jeho zriadením hlavne v obecnej sále, a to 

z dôvodu, že priestory určené na denný stacionár nemôžu byť využívané na iné účely, 

ako napr. kar, svadba, zábava apod. Ďalej bolo namietané, že chýba bezbariérová 

sprcha, toaleta, kuchynské priestory nie sú hygienické a obecná sála nespĺňa kritéria 

denného stacionára, pričom denný stacionár by mal byť útulným miestom na oddych 

pre seniorov.“ 

Na základe uvedených skutočností bola dňa 10.09.2016 podpísaná „Dohoda o skončení 

nájmu nebytových priestorov“ s uvedenou neziskovou organizáciou. 

 

UZNESENIE 4: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy 

s neziskovou organizáciou EURO-DONO. 

 

5. INFORMÁCIE: 

 

Starosta obce podal informácie o práci, stretnutiach a riešení problémov v obci, a to 

nasledovne: 

a) O zriadení komunitného centra: Podľa nových podmienok, je moţné zriadiť 

komunitné centrum v obci, ktoré by zabezpečovala mimovládna organizácia, iba 

v prípade, ak obec je zapojená do projektu „Terénna sociálna práca“, resp. „Rómsky 

asistent“. Z dôvodu, ţe obec Ladomirová ma stále nedoplatky na Sociálnej poisťovni, 

zdravotných poisťovniach, Daňovom úrade, nie je moţné, aby sa obec zapojila 

v súčasnosti do akéhokoľvek projektu, čiţe ani mimovládna organizácia nemôţe 

zriadiť komunitné centrum v obci Ladomirová. Ak sa dlhy obce vyplatia, tak určite sa 

obec zapojí do projektu, z ktorého by mali občania úţitok.  

b) O zrekonštruovanej materskej škôlke a začatí nového školského roka v ZŠ a MŠ: 

V lete sa udiala malá rekonštrukcia v materskej škôlke. Boli vymaľované triedy v 

v základnej škole, a to aj na základe poruchy, v ktorej došlo v základnej škole. Na 

prvom poschodí prasklo tesnenie na radiátore, čím došlo k vytopeniu hornej a dolných 

tried. Následne po vyschnutí tried, boli tieto vymaľované hygienickou maľbou. 

Materská škôlka prešla malou rekonštrukciou. Poslanec mestského zastupiteľstva p. 

Ján Hirčko sponzoroval v materskej škôlke kúpu plávajúcej podlahy, ktorá bola 

následne vymenená v celej triede. Išlo pritom cca. o 60 m
2
. Ďalej bola kompletne 

vymaľovaná materská škôlka, čím dostala nový krajší šat. Boli  vyhodené staré 

drevené kryty na radiátoroch a nahradené novými, estetickými a bezpečnejšími 

krytmi, ktoré sponzoroval starosta obce. Pri stretnutí s poslancom národnej rady Mgr. 

Ondrejom Dostálom a riaditeľom Zdruţenia občanov miest a obcí Slovenska, 

Vladimírom Špánikom, bolo sľúbené, ţe sponzorsky kúpia do materskej škôlky 

matrace, ktoré v súčasnosti sú nielen veľmi opotrebované, ale dosahujú hrúbku cca. 2 

cm, čo je pre detský organizmus veľmi zlé.  

c) O riešení akútneho stavu problémov s kanalizáciou nachádzajúcou sa v areáli ZŠ 

Ladomirová, z dôvodu vybudovania zlej kanalizácie firmou DRUSTAV s.r.o.: Podľa 

vyjadrení školníka školy, dochádza a dochádzalo pravidelne k upchaniu kanalizácie 

v materskej škôlke a vytopeniu skladov. Na náklady obce  vykonávala VVS a.s. 

čistenie kanalizácie. Pri podrobnejšom skúmaní problému, bola odkopaná kanalizačná 

rúra a následne rozrezaná, čím sa zistilo, ţe kanalizačná rúra nie je v spáde. Na 

základe uvedeného na obecné náklady sa začala rekonštrukcia kanalizačnej prípojky, 

čo by malo pomôcť k riešeniu daného problému. Výkopové práce boli vykonané 

firmou Peter Pilip – Bytservis a pokládku a zameranie kanalizačných rúr vykoná VVS 

a.s. dňa 19.09.2016. 
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d) O malej rekonštrukcii obecných priestorov, ktoré sú v zlom stave: Na obecnom úrade 

sú vo veľmi zlom stave toalety, pričom je prasknutý múr v muţských toaletách, ale aj 

pri vchodových dverách. Obec Ladomirová bude priebeţne rekonštruovať uvedené 

toalety, pričom budú vymenené nielen dvere za 90 cm, ale bude vytvorená aj 

bezbárierová toaleta. Ďalej sa bude postupne rekonštruovať kuchyňa pri obecnej sále, 

ktorá je v dezolátnom stave. Obec sa bude snaţiť poloţiť novú dlaţbu, opraviť strop, 

vystierkovať uvedenú kuchyňu a postupne vymeniť staré spotrebiče, ktoré sú 

nefunkčné za čiastočne novšie, čím by sa čiastočne vynovila kuchyňa. V budúcnosti 

obec bude ţiadať o dotáciu nielen Úrad vlády SR, ale aj Ministerstvo financií, a to na 

rekonštrukciu obecného úradu, pričom v pláne je aj kúpa plynového kotla, radiátorov, 

ktoré by mali vytápať v zimných mesiacoch nielen priestory obecného úradu, ale aj 

obecnú sálu a iné priestory.  

e) O odpredaji majetku obce, ktorý je nefunkčný a jeho následnej likvidácii: Na základe 

znaleckého posudku, ale aj posudkov o funkčnosti, resp. nefunkčnosti nielen šijacích 

strojov, ktoré niekedy slúţili v krajčírskej dielni, ale aj iných zariadení, ktoré sú 

nefunkčné, došlo k odpredaju týchto zariadení na súčiastky, čím sa obec postupne 

zbavuje majetku, ktorý nie je moţné ďalej vyuţiť. Jedná sa taktieţ o obecnú miešačku, 

ktorej chýba elektrický motor a je v značne dezolátnom stave. Postupne sa vypratávajú 

priestory, pričom sa taktieţ plánuje rekonštrukcia všetkých priestorov na obecnom 

úrade, ktoré sa v súčasnosti nevyuţívajú na ţiaden účel.  

f) O príprave zbúrania starých zastávok a dokončenie novo vybudovaných autobusových 

zastávok: Pri rómskej osade bola odstránená stará ţelezná zastávka. Z jej častí p. 

Jesenský urobil plot, ktorý spája obecný úrad z pozemkom p. Konfederákovej. Tento 

plot bol uloţený a následne sa plánuje oplotiť pozemok zo strany obecnej sály, aby sa 

zamedzil vstup na pozemok p. Konfederákovej. Je naplánované zbúranie zastávky pri 

cintoríne, pričom nová nedokončená zastávka, ktorá bola firmou EUROVIA SK a.s. 

odovzdaná, a to nedokončená, bude postupne na náklady obce dokončená. 

V súčasnosti sa do zastávky navozila drť, ktorá bola ubytá, boli umiestnené 2 lavičky. 

Z jednej strany sa plánuje usadiť priesvitný lexan a polovica zastávky by mala byť 

ohradená doskami, aby občania boli krytý hlavne pred zlými poveternostnými 

podmienkami. Ďalej sa plánuje premiestniť na druhú stranu zastávka pri moste 

smerom na Vagrinec a následne bude taktieţ rekonštruovaná, aby spĺňala nielen svoj 

účel, ale aj estetické hľadisko.  

g) O zrealizovaných pozemných úpravách pri veľkom ihrisku: V spolupráci s firmou 

SKANSKA SK a.s., bola pri veľkom futbalovom ihrisku rozhrnutá zemina, ktorá tam 

bola za posledné roky navezená a následne bola aj vyprataná skládka asfaltovej drte. 

Časť asfaltovej drte bola nechaná, aby bola pouţitá nielen na účely potreby obce, ale 

aj občanov.  

h) O sponzorovi, ktorý chce sponzorovať futbalistov TJ Druţstevník Ladomirová: Na 

základe osobného stretnutia, sľúbil majiteľ firmy BPS Ladomirová s.r.o., Pavol 

Fedorkovič, ţe bude sponzorovať futbalistov obce Ladomirová. Bol mu predloţený 

plán nákladov na obecný futbal a veríme, ţe futbalisti nebudú mať v budúcnosti 

problémy zo zabezpečením nákladov na futbal.  

i) O výmene telekomunikačných stĺpov v obci Ladomirová: Začala sa prvá fáza výmeny 

telekomunikačných stĺpov v obci Ladomirová. Boli vymenené telekomunikačné stĺpy 

na hlavnej ulici v smere k cintorínu, s tým, ţe stĺp, ktorý bol na parkovisku pri 

cintoríne bol demontovaný a nahradený novým, ktorý bol posunutý ďalej, aby 

nezavadzal autám pri parkovaní.  
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j) O úpravách detského futbalového ihriska nachádzajúceho sa pri rómskej osade: 

Vzhľadom k tomu, ţe detské futbalové ihrisko pri rómskej osade sa nachádza  blízko 

rekonštruovaného potoka a na základe sťaţnosti občanov sa začala malá rekonštrukcia 

ihriska. Z demontovaných telekomunikačných stĺpov bola vytvorená  ohrada 

a následne bude zakúpené pletivo, ktoré zamedzí nielen spadnutiu lopty do potoka, ale 

aj ochranu detí pred úrazom.  

k) O dokončení kanalizačnej prípojky na bytovku nachádzajúcu sa v rómskej osade: Na 

podnet starostu obce a neustálych problémov so septikom, ktorý zbieral odpad z 12 

bytov rómskej bytovky, obec Ladomirová investovala do výstavby kanalizačného 

pripojenia bytovky na kanalizáciu. Sponzorsky bola vykopaný cca. 30 metrový výkop, 

do ktorého následne VVS a.s. umiestnila kanalizačné rúry a napojila bytovku na 

kanalizáciu. Uvedeným by bolo cca. 98 % občanov rómskej osady napojených na 

obecnú kanalizáciu, čo prispeje k skvalitneniu hlavne ţivotného prostredia.  

l) O odovzdaní poţiarnej zbrojnice firmou SIPASPOL s.r.o.: K 31.08.2016 mala firma 

SIPASPOL s.r.o. odovzdať poţiarnu zbrojnicu. Následne došlo k jej prevzatiu, pričom 

sa plánuje urobiť z poţiarnej zbrojnice  obecná dielňa, kde by sa opravovali stroje, 

zariadenia a pod., pričom z druhej polovice poţiarnej zbrojnice sa plánuje spustiť  

lisovanie  plastových fliaš  lisom, ktorý obec Ladomirová v minulosti zakúpila a ktorý 

sa doposiaľ nevyuţíval.  

m) O finančnej situácii obce a ďalších krokoch pri jej riešení hlavne za pomoci núteného 

správcu: Obec Ladomirová vyzvala všetkých, ktorým obec Ladomirová dlhuje 

finančné prostriedky, aby zaslali list na odsúhlasenie dlhu. Následne do konca mesiaca 

september dlhy obce prejdú „inventarizáciou“. Následne bude firmám zasielaný list 

o uznaní, resp. neuznaní záväzkov, ktoré ma obec voči nim.  

n) O stretnutí s poslancami Národnej rady SR a predsedom vlády SR Doc. JUDr. 

Robertom Ficom, CSc. a ich pomoci obci Ladomirová, pri riešení akútnych 

finančných problémov: Starosta obce sa osobne stretol nielen z poslancom národnej 

rady Mgr. Ondrejom Dostálom, ale aj s poslankyňou národnej rady SR p. JUDr. 

Magdalénou Kuciaňovou (kandidátka za SNS),  pričom jej vysvetlil finančnú situáciu 

obce a jej veľmi negatívny stav. Táto sľúbila, ţe bude uvedený problém konzultovať 

aj s predsedom strany SNS p. Andrejom Dankom, a ţe sa bude prioritne snaţiť o to, 

aby obci Ladomirová pomohla v riešení uvedených akútnych problémov. Ďalej 

starosta obce, spolu so starostami obcí v Svidníckom okrese sa stretol s predsedom 

vlády. Starosta obce Ladomirová, PhDr. Vladislav Cuper upovedomil predsedu vlády 

o probléme obce Ladomirová, o liste, ktorý zasielal na úrady vlády vo veci finančnej 

pomoci. Predseda vlády sľúbil, ţe sa uvedenou problematikou bude v čo najkratšom 

čase zaoberať, aby pomohol obci a hlavne občanom. 

o) O stretnutí s jeho Blaţenosťou Rastislavom Vladykom, arcibiskupom prešovským, 

metropolita českých krajín a Slovenska: Starosta obce Ladomirová, bol popýtaný, aby 

privítal arcibiskupa pri príleţitosti slávnostnej bohosluţby (odpuste), ktorá sa konala 

v nedeľu 11.09.2016. V mene všetkých občanov obce starosta privítal arcibiskupa 

chlebom a soľou a pri osobnom obedňajšom stretnutí poďakoval arcibiskupovi, ţe nás 

navštívil a bol pozvaný nielen na budúci rok, ale aj na ďalšie roky k odpustu, ktorý sa 

koná v pravoslávnom chráme kaţdoročne.  

 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo berie uvedené informácie o stretnutiach 

a vykonaných prácach v obci Ladomirová 
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6. PREJEDNANIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V OBCI LADOMIROVÁ, PRI 

RIEŠENÍ BEZPEČNOSTI OBČANOV A OCHRANY OBECNÉHO MAJETKU 

 

BOD 1: 

 

Pri mnoţiacich sa problémov s bezpečnosťou dopravy v obci a hlavne občanov, bolo 

podaných zo strany poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce niekoľko návrhov, 

a to: 

- Umiestniť značku „Obytná zóna“  pri rómskej osade. 

- Umiestniť značku „Zákaz parkovania pre kamióny“ pri cintoríne, pretoţe tieto nám 

ničia uvedené parkovisko. 

- Umiestniť značku „Zákaz prejazdu do 3,5 t“ na moste smerom na „Popovec“, 

pretoţe cez uvedený most prechádza mnoţstvo ťaţkej techniky, ktorá tento most 

postupne deformuje. 

- Umiestniť značku „Zákaz vjazdu do 1,5 t s označením, iba pre dopravnú 

obsluhu“ na ulicu pri poţiarnej zbrojnici, a to z dôvodu, ţe uţ aj uvedená ulica je vo 

veľmi zlom stave, a prechádzajú cez ňu ťaţké dopravné prostriedky, a to hlavne 

k bioplynovej stanici a nevyuţívajú cestu okolo ihriska.  

Na základe uvedených návrhov poslancov obecného zastupiteľstva, dal starosta obce 

hlasovať o umiestnení uvedených dopravných značení v obci.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje: 

- Umiestniť značku „Obytná zóna“  pri rómskej osade. 

- Umiestniť značku „Zákaz parkovania pre kamióny“ pri cintoríne, pretože tieto 

nám ničia uvedené parkovisko. 

- Umiestniť značku „Zákaz prejazdu do 3,5 t“ na moste smerom na „Popovec“, 

pretože cez uvedený most prechádza množstvo ťažkej techniky, ktorá tento most 

postupne deformuje. 

- Umiestniť značku „Zákaz vjazdu do 1,5 t s označením, iba pre dopravnú 

obsluhu“ na ulicu pri požiarnej zbrojnici, a to z dôvodu, že už aj uvedená ulica 

je vo veľmi zlom stave, a prechádzajú cez ňu ťažké dopravné prostriedky.  

 

BOD 2: 

 

P. Sirýová Oľga, Ladomirová 143, podala ţiadosť o zmenu vodorovného značenia, 

nakoľko pri vykonanej úprave cesty došlo k zmene vodorovného značenie z prerušovanej na 

súvislú. Poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Pavol Jesenský konštatoval, ţe nejde 

o problém obecný, pričom sa nejedná o obecnú cestu, a preto je potrebné, aby sa p. Sirýová 

Oľga obrátila so svojou ţiadosťou na Krajský dopravný inšpektorát.  

 

BOD 3: 
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P. Ján Moroz, Ladomirová 168, listom zo dňa 12.09.2016 „Vyzýva Obecný úrad 

Ladomirová ako vlastníka a správcu obecných ciest, aby cestu od pána Teľatníka po 

štátnu cestu upravil dopravným značením. Z dôvodu zvýšenia dopravy najmä ťažkých 

dopravných prostriedkov. Vzhľadom na to, že časť obecnej komunikácie prechádza cez 

môj pozemok (E1/6), vyzývam obecný úrad, aby čo v najkratšom termíne urobil 

patričné opatrenia. Pokiaľ sa tak nestane pristúpim k úplnému zataraseniu cesty“.  
Starosta obce prečítal uvedenú výzvu. Sám inicioval zistenie názorov občanov ţijúcich 

na začiatku obce Ladomirová k návrhu na prehradenie uvedenej cesty. S prehradením  cesty 

súhlasia rodiny Cuperová, Vancová (Dušan a Ivana), Skirková, Morozová, Dupejová, 

Madejová, ale aj rodiny Čipčovské. S uzavretím nesúhlasí čiastočne nesúhlasí  rodina Jacková 

a Matvejová. Vzhľadom k tomu, ţe väčšina občanov ţijúcich v uvedenej lokalite je za to, aby 

uvedená ulica bola prehradená, starosta obce neskúmal názory iných rodín.  

Ďalej starosta obce  tlmočil príkaz JUDr. Miloša Hnata, núteného správcu, ţe finančné 

prostriedky obce je moţné pouţiť iba na akútne plnenie záväzkov, pričom nesúhlasí s kúpou 

pozemkov, cez ktoré prechádza cesta, pretoţe to nie je akútny stav.  

Na základe uvedených skutočností, dal starosta obce hlasovať za to, aby bolo na 

uvedenej ulici umiestnené dopravné značenie.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 0 

Proti: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír 

Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

 

UZNESENIE 7:  

Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová neschvaľuje na základe „Výzvy“ p. Jána 

Moroza s umiestnením dopravného značenia na ulicu od p. Teľatníka po štátnu cestu a 

odporúča mu prehradiť cestu, a to aj na základe vykonaného zistenia názorov občanov 

žijúcich na začiatku obce Ladomirová (v uvedenej časti) k jeho návrhu.  

 

Na základe nových skutočností, dal starosta obce hlasovať za odkúpenie pozemkov p. 

Moroza a p. Matveja, cez ktoré prechádza cesta, a to:  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 0 

Proti: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír 

Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová na základe nových skutočností 

neschvaľuje, aby sa odkúpila uvedená cesta od p. Matveja  a p. Moroza“, a to aj 

z dôvodu, že nútený správca Mgr. Miloš Hnat nesúhlasí s odkúpením uvedených 

pozemkov, z dôvodu, že to nie je akútne a finančné prostriedky obce sa musia použiť iba 

na akútne plnenie záväzkov.  

Obecné zastupiteľstvo následne ruší uznesenie z 3. zasadnutia OZ, bod 11,  zo dňa 

08.07.2016, a to, že schvaľuje, by sa odkúpila uvedená cesta od p. Matveja a p. Moroza.  
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7. RÔZNE 

 

V bode rôzne, boli prejednávané ďalšie veci, a to: 

 

BOD 1: 

 

Poslanec obecného zastupiteľstva Ernest Cina navrhol, aby ţiadosti, ktoré boli podané 

na konanie obecných zábav, boli po 6 mesiacov vyradené. Ak sa obecná zábava nebude konať 

do 6 mesiacov od podania ţiadosti, tak táto ţiadosť bude stornovaná.  

Starosta obce dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh poslanca 

Ernesta Cinu, aby žiadosti, ktoré boli podané na konanie obecných zábav, boli po 6 

mesiacoch vyradené. Ak sa obecná zábava nebude konať do 6 mesiacov od podania 

žiadosti, tak táto žiadosť bude stornovaná. 

 

BOD 2: 
Starosta obce ďalej informoval poslancov obec o akcii „ROMFEST“. Vzhľadom 

k skutočnosti, ţe organizátori doposiaľ neuhradili poplatok 200,-EUR za obecnú sálu, a to 

z dôvodu, ţe sa jednalo o festival, ktorý podľa nich by nemal byť spoplatnený, dal starosta 

obce k diskusii uvedený problém. Poslanec Ernest Cina, ale aj iní poslanci sa vyjadrili, ţe 

z dôvodu, ţe išlo o zárobkovú činnosť, pričom sa vyberalo aj vstupné, bolo by potrebné, aby 

uvedení organizátori zaplatili za obecnú sálu, ako to bolo schválené obecným 

zastupiteľstvom. Ďalej starosta obce uviedol, ţe organizátori obce do dnešnej doby neuhradili, 

resp. neopravili rozbité okno na dverách. Následne budú písomne o škode, ktorú spôsobili 

písomne upovedomení. 

Následne starosta obce dal hlasovať o tom, či je potrebné, aby organizátori uhradili 

poplatok 200,- EUR za prenájom obecnej sály, aj keď sa jednalo o festival, ktorý v minulosti 

nebol spoplatnený prenájmom obecnej sály. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 10: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, a to z dôvodu, že 

konaný ROMFEST bol zárobkovou činnosťou, pričom sa vyberalo aj vstupné, aby 

organizátori zaplatili poplatok 200,- EUR za prenájom obecnej sály.  

 

BOD 3: 

 

 Prerokovanie zábav na mesiac 10/2016. 
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Na mesiac 10/2016 bola podaná iba 1 ţiadosť o prenájom obecnej sály na účely zábavy, a to 

p. Martin Cina, Ladomirová 149. Následne dal starosta obce hlasovať o tom, či je moţné 

obecnú sálu prenajať. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 11: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby obecná sála 

bola prenajatá na účel zábavy na deň 21.10.2016, a to p. Martin Cina, Ladomirová 149. 

 

8. NÁVRH NA UZNESENIE 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesení. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 12: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh uznesení.  
 

9. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

16.09.2016 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 

a rokovanie dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

 

Zapísal: PhDr. Vladislav Cuper 

 

V Ladomirovej dňa, 16.09.2016 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ernest Cina       ...................................................... 

 

 

Marek Dţurban      ...................................................... 

 

 

 

       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce Ladomirová 


