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Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ladomirová zo dňa 

30.06.2016 

 

Rokovanie 2. zasadnutie 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 pracovného pomeru zamestnankyne obce / prijatie do pracovného pomeru 

pomocného účtovníka. 

5. Zabezpečenie obecného auta bezplatným prevodom z MV SR. 

6. Skúšky hudobnej skupiny v kultúrnom dome. 

7. Prejednanie zábav na mesiac 08-09/2016 

8. Kúpa pozemku p. Marhulíková. 

9. Informácia o pôžičkách pre obec Ladomirová od súkromných firiem, ktoré sú aktívne. 

10. Predaj pozemku p. Podhájecký na základe zmluvy o pôžičke / záložná zmluva. 

11. Návrh na vysporiadanie cesty, ktorá prechádza súkromnými pozemkami (Moroz, 

Matvej). 

12. Návrh na výstavbu zberného dvora.  

13. Určenie času otvorenia detského ihriska pre deti (pri ZŠ), po jeho rekonštrukcii 

a schválenie plánu návštev detí v areáli.  

14. Predaj nadbytočného hmotného aj nehmotného majetku obce. 

15. Informácia o ukončení finančného auditu MF SR, jeho záveroch a odporúčaní. 

16. Rôzne. 

17. Návrh na uznesenie. 

18. Záver. 
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Poslanci OZ prerokovali jednotlivé body nasledovne: 

 

1. OTVORENIE 

 

Uvedené zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce PhDr. Vladislav 

Cuper. Konštatoval, že sú prítomní 3 poslanci zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ 

nie je uznášania schopné. 

Na základe uvedeného, starosta obce ukončil 2. zasadnutie OZ, a to z dôvodu, že 

OZ nie je uznášania schopné.  

 

2. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, že 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa nekonalo, 

z dôvodu, že nebolo uznášania schopné a poďakoval prítomným za ich účasť. Upovedomil 

poslancov, že na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva budú zaslané poslancom nové 

pozvánky. 

 

Zapísal: PhDr. Vladislav Cuper 

 

V Ladomirovej dňa, 30.06.2016 

 

 

       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce Ladomirová 


