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Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 28.06.2018 o 17:00 hod.  
 

 

Rokovanie 7. 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. Schválenie záverečného účtu za rok 2017 

5. Ţiadosť o predaj pozemkov – Michal Vanca. 

6. Schválenie projektu „Rozvoj kultúrneho dedičstva v obci Ladomirová“, vypísaný 

Úradom vlády SR. 

7. Schválenie projektu „Podpora prestavby komunitného centra Ladomirová“. 

8. Informácia o vytvorení hliadky na rómskej osade + obec Ladomirová. 

9. Sťaţnosti občanov (cintorín, pošta, potok). 

10. Rôzne. 

11. Návrh na uznesenie. 

12. Záver. 

 

Poslanci OZ prerokovali jednotlivé body nasledovne: 

 

1. OTVORENIE 

 

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

Konštatoval, ţe sú prítomní 5  poslanci zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ je 

uznášania schopné. Poslanec Ing. Dr. Jozef Ţák sa dostavil na OZ na konci zastupiteľstva, pri 

bode rôzne. 

Starosta obce predloţil nezmenený návrh programu a popýtal poslancov o jeho 

doplnenie. Ţiaden poslanec nemal k danému návrhu pripomienky. Následne starosta obce dal 

o uvedenom programe hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Neprítomný: Miroslav Haluška, Ing. Dr. Jozef Ţák 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Peter Ţák, PhD., Ernest Cina, 

Marek Dţurban.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 1: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje program rokovania 

obecného zastupiteľstva.  

 

2. VOĽBA OVEROVATEĽOV  ZÁPISNICE 

 

a) Určenie overovateľov zápisnice. 
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Starosta obce určil za overovateľov zápisnica Marek Dţurban, MVDr. Vladimír 

Čipák. 

 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice 

– Marek Dţurban, MVDr. Vladimír Čipák.  

 

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. SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 

 

Pri bode 4 – Schválenie záverečného účtu, starosta obce poukázal na to, ţe od 

01.01.2018 sa účtovníctvo robí na obecnom úrade a nie prostredníctvom Spoločnej obecnej 

úradovne Niţný Orlík. Pri prebraní účtovníctva sa našli veľké nezrovnalosti medzi koncovými 

stavmi jednotlivých poloţiek. Ako príklad uviedol zlé zaúčtovanie zmluvy medzi Magellan 

Central Europe s.r.o., ktoré bolo zaúčtované ako úver, aj keď sa o úver nejednalo. Ďalej 

poukázal na to, ţe celkový dlh obce k 30.04.2018 sa zníţil na 733 180,94,- EUR, čím za 

posledné dva roky boli dlhy zaplatené vo výške 176 494,30,- EUR. Mesačné splátky dlhov sú 

vo výške 8 747,22,- EUR, čím do konca roka by sa mal dlh zníţiť na cca. 700 000,- EUR. 

V súčasnosti obec nemá vyplatené 3 faktúry. 2 faktúry neboli doposiaľ nárokovateľné od 

firiem, čím sa čaká na ich premlčanie. Jedna faktúra vo výške cca. zatiaľ nebola vyplatené, 

a to za vytvorenie materiálov „cyklistická mapa“, ktorou sa má propagovať náš región. Ernest 

Cina mal k uvedenej faktúre pripomienky, ţe takúto faktúru obec nemusí zaplatiť, pretoţe 

z nej nič nebude mať. Starosta obce uviedol, ţe vzhľadom k tomu, ţe zatiaľ nedošlo k jej 

realizácii, bude sa snaţiť uvedenú faktúru zrušiť. Starosta obce ďalej uviedol, ţe obec získala 

pôţičku od p. Ilečka vo výške 25000,- EUR, pričom v mesiaci máj obec dostala iba 12 000,- 

EUR, čím sa z pôţičky museli vyrovnať všetky splátky cca. vo výške 8700,- EUR, čím na 

účte zostalo cca. 14 000,- EUR. Starosta uviedol, ţe tieto peniaze obec nemôţe minúť, pretoţe 

ešte nemá vysporiadaný projekt, pri ktorom je nutné vysadiť 877 stromčekov. Ak ich bude 

musieť vysadiť, bude nutné uhradiť cca. 10 000,- EUR za ich kúpu.  

Po predloţení záverečného účtu obce Ladomirová za rok 2017 poslancom OZ, dal 

starosta obce hlasovať o jeho schválení, resp. neschválení.  

  

Hlasovanie poslancov: 

Neprítomný: Miroslav Haluška, Ing. Dr. Jozef Ţák 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Peter Ţák, PhD., Ernest Cina, 

Marek Dţurban.  

Proti: 0 
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UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje záverečný účet za rok 

2017. 

 

5. ŢIADOSŤ O PREDAJ POZEMKOV – MICHAL VANCA 

 

Na obec Ladomirová bola doručená ţiadosť p. Michal Vanca o odkúpenie parciel, a to 

nasledovne:  

„Menovaný Michal Vanca, Ladomirová 219, týmto ţiadam obec Ladomirová 

o odkúpenie parciel, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Ladomirová, a to: 

- Parcela č. KN E 1532/2 – ostatné plochy vo výmera 860 m2, 

- Parcela č. KN E 1538/2 – vodné plochy vo výmere 590 m2. 

SPOLU – 1450 m2 

 Pretoţe uvedenými parcelami preteká jarok z lesa, mám záujem vyuţiť tieto 

parcely na výstavbu rybníka a následne aj zariadení, kde by si ľudia mohli rybu nielen 

chytiť, ale aj opiecť, čím by som obci pomohol zvýšiť záujem o cestovný ruch a atrakcie, 

ktoré obec ponúka.  

 Cena, za ktorú by som chcel odkúpiť uvedené pozemky v celkovej výmere 1450 

m2, nech bude stanovená znaleckým posudkom, aby nedošlo k nejasnostiam pri mojej 

kúpe pozemku.“  

 

Starosta obce poukázal na to, ţe sa jedná o pozemok za mostom smerom na Popovec, 

pri dome p. Kosťa. Ide o debru, ktorou preteká jarok z lesa. Na základe uvedenej ţiadosti 

starosta obce dal vypracovať znalecký posudok na cenu za m2, pričom cena bola stanovená na 

0,69,- EUR za m2. Následne dal, aby sa poslanci k uvedenej ţiadosti vyjadrili. Ernest Cina 

uviedol, ţe prečo by mala obec predávať všetky pozemky, pretoţe jej nezostane nič. P. Ing. 

Peter Ţák, PhD. taktieţ uviedol, ţe nie je zato, aby sa uvedené pozemky predali, aj keď sa 

jedná o nevyuţitý pozemok, ktorý je zarastený a preteká cez neho potok.  

Po pripomienkach dal starosta obce hlasovať o jeho predaji, resp. nepredaji.  

  

Hlasovanie poslancov: 

Neprítomný: Miroslav Haluška, Ing. Dr. Jozef Ţák 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák,  

Proti: Ing. Peter Ţák, PhD., Ernest Cina, Marek Dţurban.  

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej neschvaľuje predaj obecných 

pozemkov p. Michal Vanca, na základe jeho ţiadosti zo dňa 12.06.2018. 

 

6. SCHVÁLENIE PROJEKTU „ROZVOJ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V OBCI 

LADOMIROVÁ“ VYPÍSANÝ ÚRADOM VLÁDY SR 

 

Starosta obce poukázal na to, ţe v rámci Úradu vlády SR, obec predloţila Ţiadosti 

o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty 

územnej spolupráce na rok 2018, názov projektu: „Rozvoj kultúrneho dedičstva v obci 

Ladomirová“, zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa 

§ 3, ods. 2 a § 13, ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja. Ide o výstavbu pódia, a to 

pri ihrisku pri Základnej škole. Pódium má byť umiestnené smerom k ihrisku a v čase konania 

akcie, na ihrisku budú umiestnené lavičky, stoličky a pod. P. Ernest Cina uviedol, či je 

potrebné postaviť pódium. P. Vladimír Čipák uviedol, ţe určite áno, pretoţe obec aj keď 

uvedené pódium vyuţije niekoľko krát do roka, tak môţe niečo mať, kde sa môţu konať 
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kultúrne akcie. P. Ing. Pavol Jesenský taktieţ podporil uvedený projekt. Starosta obce 

poukázal na to, ţe obec Ladomirová je druhou najväčšou obcou v okrese Svidník a v obci nie 

je nič. Preto sa snaţí o tom, aby s niečo v obci vybudovalo, čo by slúţilo občanom, či uţ pri 

festivaloch, vystúpenia detí zo základnej, resp. materskej školy a pod. P. Ernest Cina ďalej 

poukázal na to, či obec má peniaze na spolufinancovanie. Starosta obce podotkol, ţe obec sa 

môţe do projektu zapojiť, pričom ak bude projekt schválený a obec nebude mať finančné 

zdroje na jeho pokrytie, môţe od projektu odstúpiť, pričom starosta obce ďalej poukázal na 

to, ţe sa bude snaţiť, aby našetril toľko finančných prostriedkov, ktoré by postačili na 

pokrytie projektov. Určite je lepšie zaplatiť spoluúčasť cca. 1900,- EUR za projekt v hodnote 

cca. 19 000,- EUR, pretoţe obec nikdy nenašetrí taký objem finančných prostriedkov.  

 Následne dal starosta obce o schválení uvedeného projektu hlasovať.  

  

Hlasovanie poslancov: 

Neprítomný: Miroslav Haluška, Ing. Dr. Jozef Ţák 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Peter Ţák, PhD., Ernest Cina, 

Marek Dţurban.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej I. berie na vedomie návrh na 

schválenie podania a spolufinancovania projektu s názvom: „Rozvoj kultúrneho 

dedičstva v obci Ladomirová“, vypísaný Úradom vlády SR. II. schvaľuje a) predloţenie 

ţiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja 

pre subjekty územnej spolupráce na rok 2018, názov projektu: „Rozvoj kultúrneho 

dedičstva v obci Ladomirová“, zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory 

regionálneho rozvoja podľa § 3, ods. 2 a § 13, ods. 2 zákona o podpore regionálneho 

rozvoja. b) spolufinancovanie projektu min. 10 % z celkových oprávnených výdavkov a 

financovanie všetkých neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu.  III. vyhlasuje ţe ciele projektu sú v súlade s platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. 

 

 

7. SCHVÁLENIE PROJEKTU „PODPORA PRESTAVBY KOMUNITNÉHO 

CENTRA LADOMIROVÁ“ 

 

Starosta obce ďalej uviedol, ţe vyšla výzva na zariadenie, prestavbu, rekonštrukciu 

komunitných centier. Obec má do 20.07.2018 moţnosť sa zapojiť do uvedenej výzvy, pričom 

názov projektu je „Rekonštrukcia existujúceho multifunkčného objektu pre účely 

komunitného centra“. Starosta obce uviedol, ţe v súčasnosti je v obci komunitné centrum, 

ktoré bolo vytvorené z krajčírskej dielne. Je ho nutné rekonštruovať, urobiť novú 

elektroinštaláciu, vodovodné rozvody, nové toalety, stierkovanie, podlahy, stropy a pod., aby 

uvedené priestory boli na úrovni. Ďalej v rámci uvedeného projektu je moţné zakúpiť 

kondenzačný kotol, ktorý bude vytápať komunitné centrum. Z uvedeného kotla sa dajú neskôr 

napojiť rozvody po obecnom úrade, čím by sa staré gamatky, ktoré majú veľkú spotrebu 

plynu, vymenili za radiátory, čím by obci klesli náklady na vykurovanie. Ďalej uviedol, ţe 

v rámci uvedeného projektu je návrh, aby sa v časti vestibulu dorobilo podlaţie, čím hore by 

bola ďalšia miestnosť pre komunitné centrum a neskôr dole vo vestibule by sa urobila 

kancelária, ktorá by slúţila pre prvý kontakt pre  klientov, čím by klienti nemuseli chodiť hore 

schodmi do súčasnej kancelárie, ale by boli vybavení hneď na prízemí. P. Ernest Cina mal 

pripomienky, ţe či obec má peniaze na uvedené financovanie. Starosta obce uviedol, ţe sa 
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bude snaţiť, aby tých cca. 5 % spoluúčasti našetril, pričom cena projektu je okolo 55 000,- 

EUR a spoluúčasť cca. 2500,- EUR. Ďalej starosta obce uviedlo, ţe bolo by dobré, aby sa 

obec zapojila do uvedeného projektu, pretoţe by sa zlepšili priestory, ktoré navštevujú rómske 

deti. Tieto sa v komunitnom centre učia, hrajú, majú tam pinpongový stôl, stolný fotbal, 

pracovníčka s nimi robia rôzne aktivity, či uţ športové, opekačky a pod. Cez letné prázdniny 

v komunitnom centre budú vypomáhať pracovníčka p. Cinová Daniela, Rigoová Petra a p. 

Olčáková, ktoré pomáhali v školskej druţine. P. Ernest Cina uviedol, ţe prečo sa tam deti 

učia, ţe o tom neviem. Starosta uviedol, nech komunitné centrum navštívi, aby sa presvedčil, 

ţe skutočne sa tam deti učia, robia rôzne aktivity a je to oveľa lepšie, ako keby mali prijsť 

domov a flákať sa. Deti sú v komunitnom centre so súhlasom rodičov. P. MVDr. Vladimír 

Čipák uviedol, ţe podporí uvedený projekt, pretoţe obec obnoví priestory, na ktoré by nemala 

vlastné finančné prostriedky.  

 Po ukončení rozpravy, dal starosta obce hlasovať o tom, či sa obec môţe zapojiť do 

uvedeného projektu. 

    

Hlasovanie poslancov: 

Neprítomný: Miroslav Haluška, Ing. Dr. Jozef Ţák 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Peter Ţák, PhD., Ernest Cina, 

Marek Dţurban.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej I. berie na vedomie návrh na 

schválenie podania a spolufinancovania projektu s názvom: „Rekonštrukcia 

existujúceho multifunkčného objektu pre účely komunitného centra“. II. schvaľuje a) 

predloţenie ţiadosti o NFP do výzvy s kódomvýzvyOPLZ-PO6-SC613-2016-2 pre 

projekt s názvom: „Rekonštrukcia existujúceho multifunkčného objektu pre účely 

komunitného centra“. b) spolufinancovanie projektu min. 5% z celkových oprávnených 

výdavkov a financovanie všetkých neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu. III. vyhlasuje, ţe ciele projektu sú v súlade s platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. 

 

 

8. INFORMÁCIA O VYTVORENÍ HLIADKY NA RÓMSKEJ OSADE + OBEC 

LADOMIROVÁ 

 

Starosta poukázal na to, ţe v posledný týţdeň je veľa sťaţností na to, ţe hlavne 

v rómskej osade je krik vo večerných hodinách, ale sa aj zvýšil počet krádeţí. Občania 

z rómskej komunity majú záujem, aby sa vytvorila rómska hliadka. Starosta uviedol, ţe obec 

nemá na to, aby sa vytvorila rómska hliadka, ale ţe od 01.07.2018 zabezpečí, aby jeden 

človek zamestnaný na 4 hod. denne v čase cca. od 08:00 hod. do 12:00 hod. chodil po obci 

a hlavne po rómskej osade a upozorňoval, dával pozor na poriadok nielen v obci, ale aj 

v rómskej osade. P. Ernest Cina poukázal na to, ţe jeden človek nič nezmôţe. Je potrebné, 

aby rómsku hliadku tvorilo viacej ľudí. Starosta obce uviedol, ţe na začiatku tento jeden 

človek by mal stačiť. Následne p. Ernest Cina uviedol, ţe obec by mala mať záujem vytvoriť 

obecnú hliadku pre bezpečnosť obce. Starosta poukázal na to, ţe ak chcem vytvoriť rómsku 

hliadku v rámci projektu, je nutné počkať na výzvu, následne sa do nej zapojiť, pričom 

náklady na zamestnanie 1 zamestnanci sú cca. vo výške 650,- EUR. Ak chce obec zamestnať 

3 občanov, náklady sa vyšplhajú na sumu 1890,- EUR, pričom obec nemá mesačne na to, aby 

tieto finančné prostriedky uhradila. P. Ernest Cina uviedol, ţe tieto finančné zdroje budú obci 
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refundované, pričom starosta povedal, ţe refundácie sú cca. raz za 2 mesiace a obec nemá 

finančné prostriedky cca. vo výške 3780,- EUR, aby ich vyplatila a 2 mesiace čakala na ich 

refundáciu, pretoţe nebude mať na vyplatenie beţných výdavkov obce. P. Ernest Cina trval 

na tom, aby sa rómske hliadky vytvorili. Starosta obce uviedol, ţe sa zaväzuje zistiť 

informáciu o projekte na rómske hliadky a bude p. Ernesta Cinu o ňom informovať.  

  Následne starosta obce sa opýtal poslancov, či chcú mať od 01.07.2018 zamestnaného 

aspoň jedného občana na rómskej hliadke. P. Ernest Cina a Marek Dţurban uviedli, ţe nie, 

pretoţe jeden človek na rómsku hliadku nepostačí. P. Ing. Pavol Jesenský taktieţ poukázal na 

to, ţe kvôli bezpečnosti chodia aj dvaja policajti, pričom on v rámci svojej práce navštevuje 

rómsku osadu pravidelne a pravidelne ju kontroluje.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Neprítomný: Miroslav Haluška, Ing. Dr. Jozef Ţák 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Peter Ţák, PhD., Ernest Cina, 

Marek Dţurban.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej zaväzuje starostu obce, aby zistil 

informácie o projekte rómska hliadka a podal informáciu poslancom OZ. 

 

 

9. SŤAŢNOSTI OBČANOV (CINTORÍN – POŠTA – POTOK) 

 

Cintorín 

Obec dostala ústnu ţiadosť na to, ţe sa rozoberá nedokončený chodník na cintoríne 

a dlaţbou boli podloţený pamätník. Pričom poukázal na to, ţe chce v najbliţších mesiacoch 

dorobiť nedorobené chodníky na cintoríne, aby cintorín sa opäť skultúrnil a hlavne, aby 

nedochádzalo ku krádeţiam kociek z chodníka.  

 

Pošta 

Starosta obce poukázal na to, ţe sú sťaţnosti na prerobenú poštu. P. Ernest Cina 

namietal, ţe on neodsúhlasoval prerobenie pošty v takomto rozsahu, ani nepočul o tom, ţe 

pošta sa mala takto prerobiť. Uviedol, ţe pošta je hrozná a ţe sa tam nedá byť. Sťaţnosti boli 

aj zo strany p. Siňarovej staršej, ktorá poukázala na to, ţe sú to malé priestory, v ktorých sa 

cítila veľmi zle. Obec dostala aj e-mailovú sťaţnosť od p. Siňarovej ml. na to, ţe tam nie je 

ţiadne diskrétna zóna a ľudia sa tam tlačia. P. Ernest Cina bol zhrozený z toho, ako sa pošta 

prerobila a hlavne podotkol to, ţe pri schvaľovaní kaviarne sa vôbec nehovorilo o tom, ţe sa 

zruší klientská zóna pošty. P. MVDr. Vladimír Čipák a Ing. Pavol Jesenský uviedol, ţe stále 

sa o tom rozprávalo. Starosta taktieţ uviedol, ţe stále sa o tom rozprávalo, ţe z pošty, potravín 

a chodby sa na základe ţiadosti firmy ESKLASE s.r.o. má urobiť kaviareň.  

Starosta obce uviedol, ţe obec má záujem riešiť uvedený problém. Ďalej uviedol, ţe 

s prerobením pošty súhlasilo vedenie pošty, ktoré doručilo aj projekt, ako má nová pošta 

vyzerať, s tým, ţe súhlas na prerobenie pošty dala aj vedúca pošty, ktorá na jej prerobenie 

nenamietala. Bez súhlasu Slovenskej pošty a s., a jej návrhu na prerobenie pošty, by obec 

nemohla vôbec uvedenú poštovú prevádzku prerobiť, uviedol starosta obce.  
Ako návrh na úpravu priestorov uviedol to, ţe vzhľadom na to, ţe toalety na prízemí 

sú zničené, klesá múr a priečky sú vo veľmi zlom statickom stave, má dôjsť k ich demolácii. 

Následne sa z chodby rozšíri kaviareň, pričom sa vymuruje nový múr. Pred poštou sa usadia 

nové lavice na sedenie, kúpi sa stolík na písanie a na dverách by malo svietiť svetlo, ktoré by 



OBEC LADOMIROVÁ 
 Ladomirová 33, 090 03  Ladomirová 
 

7 
 

 

oznamovalo, či je vo vnútri voľno, obsadené, resp. je poštová prevádzka zatvorená. Tým 

pádom sa obmedzí vstup iba pár ľudí do pošty, čím sa zlepší diskrétna zóna. Ďalej má byť 

osadený ventilátor, ktorý ma ventilovať zlý vzduch v pošte.  

P. Ernest Cina mal aj k uvedenému návrhu pripomienky, pričom on vidí jediné 

riešenie, aby sa pošta prerobila tak, ako bola predtým.  

 

Potok od rómskej osady 

 Starosta obce poukázal ďalej na to, ţe na Krajskú správu ţivotného prostredia, ale aj 

na Okresný úrad ţivotného prostredia chodia v poslednom čase anonymné sťaţnosti na to, ţe 

v potoku od rómskej osady sa nachádza veľký neporiadok. Starosta obce uviedol, ţe tento 

potok sa čistil uţ 3 krát. Najväčší problém vidí v tom, ţe za Rómovia za svojimi domami sami 

do potoka hádţu komunálny odpad, pričom sa vytvára nelegálna skládka. Táto bola nahlásená 

uţ v 04/2018 na ţivotnom prostredí. Ďalšia nelegálna skládky je za bytovkou v potoku, ktorá 

taktieţ bola oznámená na ţivotnom prostredí. Uviedol, ţe tieto nelegálne skládky si robia 

občania rómskej osady sami. Ďalej uviedol, ţe obec sa zapojila do projektu na odstránenie 

nelegálnych skládok. Ak projekt bude schválený, nelegálne skládky majú byť odstránené, čím 

sa potok vyčistí. Následne má byť pri rómskej osade vybudované stoisko cca. pre 3 

kontajnery. P. Marek Dţurban uviedol, aby sa popri potoku urobilo pletivo, aby sa zamedzilo 

tomu, aby sa do potoka hádzal komunálny odpad.  

 Starosta obce uviedol, ţe ak projekt nebude schválený, budú na rómsku osadu 

dovezené veľkokapacitné kontajnery a tieto skládky budú likvidovať rómsky občania.   

 

Hlasovanie poslancov: 

Neprítomný: Miroslav Haluška, Ing. Dr. Jozef Ţák 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Peter Ţák, PhD., Ernest Cina, 

Marek Dţurban.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 10: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťaţnosti občanov na cintorín, 

poštu a potok od rómskej osady.  

 

 

10. RÔZNE 

 

BOD 1:  

V rôznych starosta obce uviedol, ţe v čase od 02.07.2018 do 09.07.2018 ide na 

dovolenku a zastupovať ho bude p. zastupujúci starosta Mgr. Pavol Jesenský.  

 

UZNESENIE 11: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dovolenku starostu obce 

a zastupovať ho bude p. Mgr. Pavol Jesenský. .  

 

 

BOD 2:  

V rôznych starosta obce poslancom OZ podal informáciu, o projektoch, ktoré obec 

poţiadala a ktoré boli schválené, resp. neschválené, resp. sa čaká na ich schválenie. Ide o tieto 

projekty:  

1. PROJEKT: Ţiadosť o zapojenie sa do národného projektu “Podpora vysporiadania 

pozemkov marginalizovaným komunitám”, realizovaný prostredníctvom Ministerstva vnútra 

SR. Projekt PODANÝ (02/2018) – Projekt SCHVÁLENÝ (05/2018). 
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2.PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie v programe “Podpora rozvoja športu na rok 

2018”, podprogram: Nákup športovej výbavy z Úradu vlády SR. Projekt PODANÝ (02/2018) 

– Projekt SCHVÁLENÝ (05/2018 – dotácia 5000,- EUR). 

3. PROJEKT: Ţiadosť o grant na výstavbu oplotenia obecného cintorína Ladomirová z grantu 

Prvej stavebnej sporiteľne a.s. Projekt PODANÝ (12/2017) – Projekt NESCHVÁLENÝ 

(04/2018). 

4. PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných 

menších. Názov projektu: Predstavenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Projekt 

PODANÝ (02/2018) – Projekt SCHVÁLENÝ (05/2018 – dotácie 700,- EUR). 

5. PROJEKT: Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky 

prostredníctvom výzvy Ministerstva vnútra SR. Názov projektu “Bezpečný prechod pre 

chodcov v obci Ladomirová”. Cieľ projektu: Zníţenie rizika vzniku dopravných nehôd na 

najrizikovejších priechodov pre chodcov v obci Ladomirová, a to zabezpečením výstavby 

elektronických blikacích dopravných značiek s plným prerušovaným ţltým svetlom v rohoch 

značky z dynamickou zmenou jasu v závislosti od okolitého osvetlenia, s úspornou LED 

technológiou, riadiacou jednotkou s detekciou chodca, zálohovaným zdrojom upraveným na 

prepojenie z VO. Projekt PODANÝ (03/2018). 

6. PROJEKT: Ţiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou 

dobrovoľníckej sluţby pre 5 uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: 

Projekt SCHVÁLENÝ (02/2018). Realizovaný od 01.03.2018 do 31.08.2018, počet 

schválených UoZ v rámci projektu 4. 

7. PROJEKT: Ţiadosť o zabezpečenie dlhodobo nezamestnaného občana na vykonávanie 

zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutie finančného 

príspevku na zabezpečenie zapracovania “REŠTART – Príleţitosť pre dlhodobo 

nezamestnaných vrátiť sa na trh práce-opatrenia č. 2” prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov pre 

7 uchádzačov o zamestnanie: Projekt SCHVÁLENÝ (03/2018). Realizovaný od 01.04.2018 

do 30.09.2018, počet schválených UoZ v rámci projektu 4. 

8. PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Názov projektu: Zníţenie energetickej náročnosti vykurovania obecnej sály a priľahlých 

priestorov – Ladomirová. Forma projektu: 1. Zabezpečenie ústredného kúrenia pre vytápanie 

obecnej sály a priľahlých priestorov, plynovým kondenzačným kotlom, ktorý bude napojený 

na rozvod radiátorov.  2. Zateplenie stropu v sále obecného úradu. 3. Zníţenie stropu v sále 

obecného úradu o cca. 2 m (kazetový strop), čím sa zníţi energetická náročnosť vytápania 

obecnej sály. Projekt PODANÝ (03/2018).  

9. PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej 

republiky. Názov projektu: Zníţenie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Forma 

projektu: Čiastočné zateplenie obecného úradu. Projekt PODANÝ (03/2018).  

10. PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prostredníctvom 

Ministerstva ţivotného prostredia SR: Názov projektu: Ochrana ţivotného prostredia v obci 

Ladomirová zefektívnením separovaného zberu. Projekt sa týka zakúpenia pre kaţdú 

domácnosť 3 kuka nádoby (plast, papier, sklo), jedného malotraktora a výstavby zberného 

dvora, kde obec za pomoci malotraktora bude zváţať v určitých intervaloch na zberný dvor z 

kuka nádob plasty, sklo, papier. Projekt PODANÝ (04/2018).  
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11. PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 57/2017 na program 

„Kultúra“, . Názov projektu: Skultúrnenie obecnej sály v Ladomirovej. Projekt je zameraný 

na nákup nových stolov a stoličiek do obecnej sály. Projekt PODANÝ (04/2018). Projekt 

SCHVÁLENÝ (06/2018 – 500,- EUR). 

12. PROJEKT: Ţiadosť  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prostredníctvom 

Ministerstva vnútra SR. Názov projektu: Dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho 

odpadu v obci Ladomirová. Projekt sa týka likvidácie 3 nelegálnych skládok a výstavby 2 

stoísk na veľkokapacitné kontajnery. Projekt PODANÝ (06/2018).  

13. PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho 

rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2018 prostredníctvom Úradu vlády SR. 

Názov projektu: Rozvoj kultúrneho dedičstva v obci Ladomirová. Projekt je zameraný na 

výstavbu pódia na multifunkčnom ihrisku pri Základnej škole. Projekt PODANÝ (06/2018).  

 Čiţe sa skutočne snaţím so všetkých síl vyuţiť všetky moţné finančné zdroje, ktorými 

by si obec mohla pomôcť, pri zveľaďovaní majetku. Ak obec nenájde finančné prostriedky na 

pokrytie 5 %, resp. 10 % nákladov na schválený projekt, bude musieť od projektu odstúpiť.  

 

UZNESENIE 12: Obecné zastupiteľstvo berie zapojenie sa do projektov obce.  

 

BOD 3:  

V rôznych starosta obce poslancom OZ podal informáciu, ţe obec získala grant na 

vytvorenie parkovej zóny pri vytvorenie priestoru pri Základnej škole. P. Ernest Cina 

poukázal, na to, ţe načo je tam potrebné vytvoriť park, aj tak sa zničí. Starosta obce uviedol, 

ţe v obci ľudia nemajú ţiadne priestranstvo, kde by si mohli sadnúť a odpočinúť, pričom ak 

by sme mali uvaţovať o tom, ţe načo to robiť, aj tak sa to zničí, tak obec by nemala nič. 

Podotkol, ţe skutočne obec Ladomirová je druhou najväčšou obcou v okrese Svidník a v obci 

nemáme nič. Pri návšteve obecného úradu v Hrabovčíku bol veľmi prekvapený, ţe takýto 

obecný úrad je veľmi pekný. Všetko prerobené, materská škôlka na veľmi vysokej úrovni, 

jedáleň, starostova kancelária a pred obecným úradom jazierko s potôčikom. A keď sa vrátil 

na obecný úrad v Ladomirovej, hanbil sa za tieto zničené priestory, v ktorých obecný úrad 

sídli. Preto sa snaţí o to, aby obec vyzerala konečne pekne a nie ako doposiaľ.  

 

UZNESENIE 13: Obecné zastupiteľstvo berie grant, ktorý ma poskytnúť VŠ 

ekonomická Košice.  

 

BOD 4:  

V rôznych starosta obce poslancom OZ podal informáciu, ţe zohnal sponzorov na 

sumu vo výške 600,- EUR na nákup stoličiek do obecnej sály v počte cca. 30 ks. Sponzormi 

sú poslankyňa Národnej rady SR p. Magdaléna Kuciaňová a jej manţel, p. Vlado Krempaský 

a nemenovaný súkromný podnikateľ. Obci bola schválená dotácia z Prešovského 

samosprávneho kraja na nákup stoličiek a stolov vo výške 500,- EUR, čím by sa konečne 

stará stoly a stoličky vymenili, čím by sa skultúrnili priestory obecnej sály.  

 

UZNESENIE 14: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sponzorstvo na nákup stolov 

a stoličiek do obecnej sály.  

 



OBEC LADOMIROVÁ 
 Ladomirová 33, 090 03  Ladomirová 
 

10 
 

 

BOD 5:  

V rôznych starosta obce poslancom OZ podal informáciu, ţe do prvého ročníka ZS sa 

prihlásilo 8 ţiakov.  

 

UZNESENIE 15: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prihlásení sa do 

prvého ročníka ZŠ.  

 

BOD 6:  

V rôznych starosta obce poslancom OZ podal informáciu, ţe obec mala vysadiť cca. 

877 stromčekov v rámci projektu, ktorú financovala Slovenská agentúra ţivotného prostredia 

do konca mája 400 ks a do konca augusta 477 ks. Starosta listom poţiadal o stanovisko firmu 

M- Silnice cz, o tom, ţe prečo chýba vysadených tých 877 ks. Ich odpoveď zaslal spolu 

s listom na Slovenskú agentúru ţivotného prostredia, s tým, ţe obec nemá kde vysadiť tých 

877 stromčekov, ţe po 31.08.2018 obec musí v rámci nájomnej zmluvy vybrať cca. 200 

stromčekov z pozemku p. Marhulíková, p. Marhulík, ţe do nájomných zmlúv a odkúpenie 

pozemkov v rámci uvedeného projektu a jeho udrţateľnosti uţ obec investovala cca. 4000,- 

EUR, pričom finančné prostriedky na nákup náhradnej výsadby by obec radšej investovala na 

jeho vyčistenie od nánosov štrku a ílu. Obec bude čakať na záväzné stanovisko, pričom ak 

bude musieť obec tieto stromčeky vysadiť, bude musieť nájsť dodávateľa, ktorý ich dodá, čo 

je veľmi ťaţké, pretoţe starosta uviedol, ţe oslovil uţ 3 firmy, ale takéto špecifické stromčeky 

ich dodávatelia nemajú na sklade.  

 

UZNESENIE 16: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie náhradnú výsadbu 

stromčekov a informácie o postupoch a komunikácii so Slovenskou agentúrou ţivotného 

prostredia.  

 

BOD 7:  

V rôznych starosta obce poslancom OZ podal informáciu, ţe obec dosť neskoro a po 

častiach rozdáva rozhodnutia na dane. Odôvodnil to tým, ţe občania nenahlasujú, resp. 

nepodávajú daňové priznania keď si kúpia pozemky, resp. keď dôjde k dedičskému konaniu, 

čím obec nemá moţnosť vypočítať dane. Ďalej občania neoznamujú obci, ţe ich rodinní 

príslušníci sa zdrţujú v zahraničí, nedoloţia doklady, čím obec im nemôţe odpustiť finančné 

prostriedky za komunálny odpad. Takto vznikajú ďalšie nezrovnalosti. Určité súkromné firmy 

taktieţ neoznamujú zmeny, čím rozhodnutia o vyrúbení dane sa obci vracajú naspäť.  

 

UZNESENIE 17: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o daniach.  

 

BOD 8:  

V rôznych p. Mgr. Pavol Jesenský popýtal poslancov, či je moţné zakúpiť 

zobrazovacie sklo pri p. Vaňkovi smerom na Popovec, pretoţe táto kriţovatka je nepriehľadná 

a je len otázka času, kedy sa tam stane nehoda. Zobrazovacie sklo stojí cca. 150,- EUR. 

Poslanci súhlasili so zakúpením uvedeného zobrazovacieho sklad.  

 

UZNESENIE 18: Obecné zastupiteľstvo zaväzuje starostu obce, aby kúpil a osadil v čo 

najkratšom čase uvedené sklo.   

 

BOD 9:  

V rôznych p. Ernest Cina uviedol, ţe starosta obce sľúbil poloţenie asfaltu pri rómskej 

bytovke. Starosta obce poukázal na to, ţe obec nemá v súčasnosti finančné prostriedky na 



OBEC LADOMIROVÁ 
 Ladomirová 33, 090 03  Ladomirová 
 

11 
 

 

kúpu asfaltu. P. Ernest Cina uviedol, ako ţe obec nemá peniaze, keď na účte je cca. 14 000,- 

EUR. Starosta podotkol, ţe nemôţe tieto zdroje vyčerpať, pretoţe potom hrozí riziko toho, ţe 

obec po vyčerpaní zdrojov nebude mať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie 

výdavkov obce. Ďalej starosta uviedol, ţe občanom povedal, ţe asfalt bude, ale keď sa 

našetria finančné prostriedky, ktoré majú občania bytovky 223 platiť za nájom a splátky za 

neuhradený nájom. Preto poţiadal ÚPSVaR o určenie osobitného príjemcu, pričom všetky 

zdroje z dávok v hmotnej núdzi a príplatkov k dávke obec uţ prvý krát dostala na účet, stiahli 

sa finančné prostriedky za nájom  a úhradu splátok, čím v prvom mesiaci sa do obecnej 

poklade dostalo cca. 500,- EUR. Ak obec našetrí z uvedených zdrojov cca. 2000,- EUR, obec 

dá vyasfaltovať priestory pred bytovkou. Obec nemôţe financovať investičné akcie 

v bytovke, keď si občania neplnia svoje povinnosti, čiţe neplatia nájmy. Obec nebude do 

bytovky investovať finančné zdroje, keď dlhy za nájom sa zvyšujú, čo je neprípustné. Uviedol 

starosta obce. Podobne obec nemôţe vykonávať investičné akcie, keď si ľudia neplatia ani 

dane a daňové nedoplatky sa z roka na rok zvyšujú.  

 

UZNESENIE 18: Obecné zastupiteľstvo informácie o pokládke asfaltu na rómskej 

osade, pri bytovej jednotke 223.    

 

 

11. 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. 

UZNESENIE 2: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BERIE NA VEDOMIE URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE – MAREK 

DŽURBAN, MVDR. VLADIMÍR ČIPÁK. 

UZNESENIE 3: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BERIE NA VEDOMIE URČENIE ZAPISOVATEĽA ZÁPISNICE – PHDR. 

VLADISLAV CUPER. 

UZNESENIE 4: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BERIE NA VEDOMIE PRIEBEŽNÉ PLNENIE UZNESENÍ. 

UZNESENIE 5: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ SCHVAĽUJE ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017. 

UZNESENIE 6: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ NESCHVAĽUJE PREDAJ OBECNÝCH POZEMKOV P. 

MICHAL VANCA, NA ZÁKLADE JEHO ŽIADOSTI ZO DŇA 12.06.2018. 

UZNESENIE 7: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ I. BERIE NA VEDOMIE NÁVRH NA SCHVÁLENIE 

PODANIA A SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU S NÁZVOM: „ROZVOJ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V OBCI 

LADOMIROVÁ“, VYPÍSANÝ ÚRADOM VLÁDY SR. II. SCHVAĽUJE A) PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE 

DOTÁCIE NA PROJEKT ZAMERANÝ NA PODPORU REGIONÁLNEHO ROZVOJA PRE SUBJEKTY ÚZEMNEJ 

SPOLUPRÁCE NA ROK 2018, NÁZOV PROJEKTU: „ROZVOJ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V OBCI LADOMIROVÁ“, 

ZAMERANÉHO NA REALIZÁCIU AKTIVÍT V OBLASTI PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA PODĽA § 3, ODS. 2 A 

§ 13, ODS. 2 ZÁKONA O PODPORE REGIONÁLNEHO ROZVOJA. B) SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU MIN. 10 % 

Z CELKOVÝCH OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV A FINANCOVANIE VŠETKÝCH NEOPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV, 

KTORÉ VZNIKNÚ V PRIEBEHU REALIZÁCIE PROJEKTU.  III. VYHLASUJE ŽE CIELE PROJEKTU SÚ V SÚLADE S 

PLATNÝM PROGRAMOM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE. 
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UZNESENIE 8: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ I. BERIE NA VEDOMIE NÁVRH NA SCHVÁLENIE 

PODANIA A SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU S NÁZVOM: „REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCEHO 

MULTIFUNKČNÉHO OBJEKTU PRE ÚČELY KOMUNITNÉHO CENTRA“. II. SCHVAĽUJE A) PREDLOŽENIE ŽIADOSTI 

O NFP DO VÝZVY S KÓDOMVÝZVYOPLZ-PO6-SC613-2016-2 PRE PROJEKT S NÁZVOM: „REKONŠTRUKCIA 

EXISTUJÚCEHO MULTIFUNKČNÉHO OBJEKTU PRE ÚČELY KOMUNITNÉHO CENTRA“. B) SPOLUFINANCOVANIE 

PROJEKTU MIN. 5% Z CELKOVÝCH OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV A FINANCOVANIE VŠETKÝCH 

NEOPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV, KTORÉ VZNIKNÚ V PRIEBEHU REALIZÁCIE PROJEKTU. III. VYHLASUJE, ŽE CIELE 

PROJEKTU SÚ V SÚLADE S PLATNÝM PROGRAMOM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

OBCE. 

UZNESENIE 9: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ ZAVÄZUJE STAROSTU OBCE, ABY ZISTIL 

INFORMÁCIE O PROJEKTE RÓMSKA HLIADKA A PODAL INFORMÁCIU POSLANCOM OZ. 

UZNESENIE 10: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BERIE NA VEDOMIE SŤAŽNOSTI OBČANOV NA CINTORÍN, POŠTU 

A POTOK OD RÓMSKEJ OSADY. 

UZNESENIE 11: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BERIE NA VEDOMIE DOVOLENKU STAROSTU OBCE A ZASTUPOVAŤ 

HO BUDE P. MGR. PAVOL JESENSKÝ. . 

UZNESENIE 12: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BERIE ZAPOJENIE SA DO PROJEKTOV OBCE. 

UZNESENIE 13: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BERIE GRANT, KTORÝ MA POSKYTNÚŤ VŠ EKONOMICKÁ KOŠICE. 

UZNESENIE 14: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BERIE NA VEDOMIE SPONZORSTVO NA NÁKUP STOLOV 

A STOLIČIEK DO OBECNEJ SÁLY. 

UZNESENIE 15: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIU O PRIHLÁSENÍ SA DO PRVÉHO 

ROČNÍKA ZŠ. 

UZNESENIE 16: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BERIE NA VEDOMIE NÁHRADNÚ VÝSADBU STROMČEKOV 

A INFORMÁCIE O POSTUPOCH A KOMUNIKÁCII SO SLOVENSKOU AGENTÚROU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. 

UZNESENIE 17: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIU O DANIACH. 

UZNESENIE 18: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZAVÄZUJE STAROSTU OBCE, ABY KÚPIL A OSADIL V ČO 

NAJKRATŠOM ČASE UVEDENÉ SKLO. 

UZNESENIE 18: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMÁCIE O POKLÁDKE ASFALTU NA RÓMSKEJ OSADE, PRI 

BYTOVEJ JEDNOTKE 223. 

UZNESENIE 19: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĽUJE NÁVRH UZNESENÍ. 

Hlasovanie poslancov: 

Neprítomný: Miroslav Haluška 

Za: 6. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák, Ing. Peter Ţák, 

PhD., Ernest Cina, Marek Dţurban.  

Proti: 0 

 

 

UZNESENIE 19: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh uznesení. 
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12. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

28.06.2018 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, 28.06.2018 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce Ladomirová 


