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Zápisnica z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ladomirová zo dňa 

21.04.2017. 
 

  

Rokovanie 4. 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. Prerokovanie vytvorenia právneho subjektu - ZŠ Ladomirová. 

5. Prerokovanie ţiadosti o nájom. 

6. Rôzne. 

7. Návrh na uznesenie. 

8. Záver. 
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1. OTVORENIE 

 

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

Konštatoval, ţe sú prítomní iba 4 poslanci 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, ktorý je uvedený vyššie hlasovať. 

 

Prítomní: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina 

Neprítomní: Mgr. Pavol Jesenský, Miroslav Haluška, Marek Dţurban 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina.  

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 Ernes Cina, Ing. Dr. Jozef Ţák.  

 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice 

– Ernes Cina, Ing. Dr. Jozef Ţák. 

 

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. 
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4. PREROKOVANIE VYTVORENIA PRÁVNEHO SUBJEKTU – ZŠ 

LADOMIROVÁ 

 

Na obecnom zastupiteľstve konanom dňa 16.02.2017 bolo prerokované VZN č. 

1/2017 o zrušení Základnej školy v Ladomirovej, Materskej školy v Ladomirovej a zriadení 

Základnej školy s materskou školou, Ladomirová 32, Ladomirová. Starosta obce následne 

informoval poslancov obecného zastupiteľstva, ţe po rokovaní s Okresný úradom, odbor 

školstva v Prešove, došlo k návrhu, ţe na vytvorenie právneho subjektu zo Základnej školy 

nie je potrebné zrušiť Základnú školu a následne ju zriadiť, ale je moţné poţiadať Štatistický 

úrad o pridelenie IČO, pre Základnú školu. Týmto by sa predišlo rôznym komplikáciám, pri 

zriadení právneho subjektu zo Základnej školy, ale aj administratívnej náročnosti.  

Preto starosta obce dal návrh na hlasovanie, aby sa vytvoril právny subjekt zo 

Základnej školy v Ladomirovej a jej súčastí (Školská jedáleň, Školská druţina), a to na 

základe poţiadania o IČO na štatistickom úrade.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje vytvorenie 

právneho subjektu zo Základnej školy v Ladomirovej, Ladomirová 32, 090 03 

Ladomirová a jej súčastí – Školská jedáleň a Školská druţina, a to na základe 

poţiadania o IČO na štatistickom úrade.  

 

 

5. PREROKOVANIE ŢIADOSTI O NÁJOM 

 

Dušan Gľuz SEVEN HEAVEN, N. Orlík č. 4, 090 11 dňa 13.04.2017 doručil ţiadosť 

o udelenie výnimky na prenájom sály na deň 22.04.2017, a to z dôvodu konania oslavy krstín 

rodiny Karalovej z obce Ladomirová. Vzhľadom na skutočnosť, ţe obecná sála, je z dôvodu 

bezpečnosti zatvorená – chýba protipoţiarna ochrana budovy, elektroinštalácia v sále je 

zastaraná a nebezpečná, chýbajú hasiace prístroje a pod., menovaný si podal ţiadosť 

o udelenie výnimky na prenájom sály.  

Po upozornení p. Dušana Gľuza, ţe sála je z bezpečnostných dôvodov zatvorená, ten 

navrhol, ţe zabezpečí na organizovanie akcie hasiace prístroje, dá opraviť rozbité zásuvky, 

a to všetko  na vlastné náklady.  

Obecné zastupiteľstvo prejednalo ţiadosť menovaného, s tým, ţe bol návrh, aby 

krstiny sa konali maximálne do 02:00 hod., dlhšie nie.  

Na základe uvedeného, starosta obce dal hlasovať o ţiadosti o udelenie výnimky na 

prenájom sály, a to na 22.04.2017, s tým, ţe sála bude otvorená max. do 02:00 hod, p. Gľuz 

zabezpečí hasiace prístroje a dá opraviť zásuvky, resp. chýbajúce vymení.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina.  

Proti: 0 
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UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová prehodnotilo na základe 

ţiadosti p. Dušana Gľuza SEVEN HEAVEN, N. Orlík 4, ţiadosť o udelenie výnimky na 

prenájom sály. Obecné zastupiteľstvo udeľuje výnimku na prenájom sály, na konanie 

oslavy krstín rodiny Karalovej z obce Ladomirová, na deň 22.04.2017, a to za 

podmienok: 

- Nájomca zabezpečí hasiace prístroje na konanie krstín. 

- Nájomca dá opraviť na vlastné náklady rozbité a nefunkčné zásuvky na pódiu. 

- Krstiny sa môţu konať najdlhšie do 02:00 hod. 

 

Patrik Babej, Ladomirová 197, 090 03  Ladomirová dňa 13.04.2017 doručil na obecný 

úrad „Ţiadosť o prenájom obecného pozemku“, a to z nasledujúcich dôvodov: 

Týmto žiadam Obecný úrad v Ladomirovej o prenájom pozemku, ktorý podľa 

vlastníckych práv patri Obcí Ladomirová. Jedná sa o časti parciel 531/1 a 607 /viď. Príloha/, 

susediace s parcelou 432/6, ktorá je vo vlastníctve našej rodiny. 

Hlavným dôvodom prenájmu týchto pozemkov je snaha zabrániť nelegálnemu vývozu 

odpadu k povodiu rieky Ladomirka. Za posledné roky v povodí rieky na pozemkoch patriacich 

obci vznikla takzvaná čierna skládka rôzneho odpadu. Vzhľadom na to, že náš pozemok 

bezprostredne susedí so spomínanými pozemkami, je v našom záujme, ale aj v záujme 

občanov, ktorý v okolí problematického miesta bývajú zabrániť ďalšiemu hromadeniu 

odpadu, čo by malo byť aj v záujme obce Ladomirová.  

Vzhľadom na vysoké náklady súvisiace aspoň z čiastočným odstránením škôd, ktoré 

boli spôsobené niekoľkoročným hromadením odpadu, navrhujeme nájomné 100,- EUR / rok 

a dobu nájmu 5 rokov.  

Na základe uvedeného, starosta obce poţiadal poslancov, aby sa k uvedenej ţiadosti 

vyjadrili. Ţiaden poslanec nemal k uvedenej ţiadosti námietky, čím starosta obce dal hlasovať 

o ţiadosti o prenájom obecného pozemku.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová sa uznieslo, ţe schvaľuje 

prenájom časti parciel 531/1 a 607 (viď. Príloha), na dobu 5 rokov s nájomným 100,- 

EUR / rok, a to z dôvodu, ţe obec Ladomirová uvedený pozemok vôbec nevyuţíva. 

Vzhľadom k tomu, ţe ho nevyuţíva, vytvorila sa na ňom nelegálna čierna skládka. 

Budúci nájomník Patrik Babej, Ladomirová 197, 090 03  Ladomirová sa zaväzuje, ţe 

uvedenú čiernu skládku odstráni a do budúcnosti zabráni, aby tam vznikla ďalšia 

nelegálna čierna skládka.  

 

 

6. RÔZNE 

 

V bode rôzne, ţiaden poslanec ani starosta obce nenavrhol bod na prejednanie. 

 

7. NÁVRH NA UZNESENIE 

 

V závere dal starosta obce hlasovať za návrh uznesení. 
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Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 4 

Za: 4, Ing. Peter Ţák, PhD., Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh uznesení.  
 

 

8. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

21.04.2017 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, 21.04.2017 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Dr. Jozef Ţák       ...................................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce Ladomirová 

 


