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Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ladomirová zo dňa 

31.01.2018 o 17:00 hod.  
 

  

Rokovanie 1. 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. Informácia o zrušení nútenej správy a pokračovaní v „Ozdravnom režime obce“. 

5. Smernica o využívaní sociálneho fondu. 

6. Prejednanie žiadosti o kúpu pozemku p. Žižák. 

7. Prejednanie žiadosti o kúpu pozemku p. Nic. 

8. Prejednanie žiadosti o nájom obecnej sály na tanečnú zábavu p. Michal Demeter. 

9. Prejednanie ďalších žiadostí o nájom obecnej sály na tanečnú zábavu.  

10. Zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok „Triedený zber komunálnych 

odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu 

a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej 

rozvinutých okresoch“. 

11. Zapojenie sa do výzvy „Podpora rozvoja športu na rok 2018“, 

12. Zapojenie sa do výzvy „Likvidácia nelegálnych skládok a budovanie zberných dvorov 

pre obce“. 

13. Žiadosť o dotáciu z MF SR „Údržba budov, miestneho rozhlasu a verejného 

osvetlenia v majetku obce“. 

14. Rôzne. 

15. Návrh na uznesenie. 

16. 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, že sú prítomní 6 poslanci zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ je 

uznášania schopné. 

Hosťom na obecnom zastupiteľstve bol p. Nic.  

Starosta obce predložil nemenený návrh programu, o ktorom dal hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Neprítomný: 1 – Mgr. Dr. Jozef Žák. 

 

Za: 6, Ing. Peter Žák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, 

Marek Džurban, Miroslav Haluška.  

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 Ernest Cina, Marek Džurban. 

 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice 

– Ernest Cina, Marek Dţurban. 

 

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, že uznesenia sa priebežne plnia.  

 

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

 

4. INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ NÚTENEJ SPRÁVY A POKRAĆOVANÍ V 

„OZDRAVNOM REŢIME OBCE“ 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper oznámil, že dňa 31.01.2018 na základe žiadosti 

obce, bola odo dňa 01.02.2018 zrušená nútená správa. Pre obec to znamená, že k 31.01.2018 

bol odvolaný Ministerstvom financií SR nútený správca obce a od 01.02.2018 obec beží 

v bežnom režime. Vzhľadom na skutočnosť, že mesačné splátky dlhov obce sú vo výške 
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8500,- EUR, obec bude musieť naďalej pokračovať v „ozdravnom režime“. Pretože obci boli 

odblokované ťarchy na pozemky z dôvodov exekučných konaní, obec začne predávať 

majetok a hlavne musí vytvárať rezervu finančných zdrojov, ktorou do budúcnosti v prípade 

akýchkoľvek havárií, resp. negatívnych javov, bude musieť investovať tieto zdroje na opravu, 

údržbu, odstránenie škôd a pod. Taktiež všetky účty obce (6 účtov), boli odblokované 

exekútormi, pričom účet nútenej správy obec využíva ako bežný účet obce. Obci boli 

odblokované tieto účty, ktoré začala následne používať na tieto účely:  

 

1. Bežný účet obce Ladomirová, 

2. Bežný účet Základnej školy Ladomirová. 

3. Úverový účet, z ktorého si Prima banka Slovensko a.s. sťahuje mesačnú pôžičku 

vo výške 1500,- EUR. 

4. Účet tvorby sociálneho fondu zamestnancov Základnej školy. 

5. Účet tvorby sociálneho fondu ostatných zamestnancov obce (školská jedáleň, 

materská škola a pod.). 

6. Rezervný účet – v ňom sa vytvára rezerva (sporia sa finančné zdroje). 

7. Účet školskej jedálne pri Základnej škole Ladomirová.  

Starosta obce poďakoval poslancom za ich trpezlivosť a pomoc pri riešení problémov, 

do ktorých sa obec dostala, pričom verí, že obec postupne bude môcť investovať do opráv jej 

majetku.  

 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zrušení nútenej 

správy obce Ladomirová. 

 

5. SMERNICA O VYUŢÍVANÉ SOCIÁLNEHO FONDU 

 

Starosta obce predložil na obecné zastupiteľstvo smernicu o tvorbe a použití 

sociálneho fondu zamestnancov obce Ladomirová č. 1/2018. Uviedol, že podľa informácií 

zamestnancov obce, doposiaľ nebolo jasné, kde finančné zdroje, ktoré mali byť použité pre 

zamestnancov v rámci vytvárania sociálneho fondu sú z minulosti a hlavne kde boli použité. 

Pre neprehľadnosť týchto finančných zdrojov, boli použité čísla účtov, ktoré obec mala, na to, 

aby finančné prostriedky z tvorby sociálneho fondu išli na tieto účty, aby bolo jasné aká je 

tvorba sociálneho fondu a následne tento fond využívať pre potreby zamestnancov. A práve 

uvedená smernica rieši, na čo sa môžu finančné prostriedky zo sociálneho fondu využívať 

a kto je za uvedený sociálny fond zodpovedný.  

Smernica obce Ladomirová rozdeľuje tvorbu sociálneho fondu na dve časti, a to prvá 

časť je pre zamestnancov Základnej školy a druhá časť pre zamestnancov obce (materská 

škola, školská jedáleň, obec). Za sociálny fond Základnej školy je zodpovedná riaditeľka 

školy Mgr. Oleárová a za ostatných zamestnancov starosta obce PhDr. Cuper.  

Starosta obce po prečítaní smernice vyzval poslancov, aby sa k nej vyjadrili. Žiaden 

poslanec nemal k návrhu smernice pripomienky, a preto dal starosta obce o uvedenej smernici 

hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Žák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, 

Marek Džurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 
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UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje „Smernicu o tvorbe 

a pouţití sociálneho fondu zamestnancov Obce Ladomirová 1/2018“, a to v predloţenom 

znení, ktoré je prílohou zápisnice OZ.  

  

6. PREJEDNANIE ŢIADOSTI O KÚPU POZEMKU P. ŢIŢÁK 

 

Na obec Ladomirová bola doručená žiadosť p. Ján Žižák, Ladomirová č. 136 

o odkúpení parcely č. LV1, parcela C 146, C 145/2, ktorú starosta obce prečítal, a to 

v nasledovnom znení: 

 

„Hore menovaný Ján Žižák, Vás týmto žiadam o odkúpenie parcely vedenej na LV č. 

1, parcela C 146, C 145/2. Svoju žiadosť  odôvodňujem nasledovne: 

 O uvedenú parcelu sa starala rodina Žižáková, môj nebohý brat Juraj Žižák 

a v súčasnosti sa o ňu starám ja Ján Žižák. O parcelu sa staráme vyše 53 rokov, pričom celú 

domu sme platili a v súčasnosti za ňu platíme daň z nehnuteľnosti. Na uvedenej parcele stojí 

aj dom, ktorý sme si postavili. Pretože brat Juraj Žižák zomrel, pri dedičskom konaní sa 

zistilo, že dom, ktorý sme si postavili a ktorý bol skolaudovaný zhruba pred 50 rokmi,  stojí na 

obecnom pozemku.  

 Na základe uvedených skutočností, Vás chcem požiadať o odkúpenie uvedenej parcely 

C 146 (688 metrov štvorcových) a C 145/2 (498 metrov štvorcových), a to  za symbolickú 

sumu 1,- EUR .“ 

 

  Starosta obce uviedol, že skutočne dom, ktorý postavil p. Ján Žižák, leží na obecných 

parcelách, pričom tento tieto parcely, podľa dostupných údajov minimálne 53 rokov 

obhospodaruje a platí za uvedenú parcelu aj dane. Preto odporúča obecnému zastupiteľstvu, 

aby uvedené parcely boli menovanému predané za 1,- EUR, pretože uvedený predaj obecného 

majetku je hodný osobitného zreteľa.  

 Starosta obce ďalej predložil náčrt mapy z katastra nehnuteľností, aby sa s pacelami 

poslanci oboznámili. Po oboznámení požiadal starosta obce, aby sa poslanci k danému návrhu 

vyjadrili. Pretože žiaden poslanec nemal žiadne pripomienky, dal starosta obce o predaji 

uvedených obecných pozemkov hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Žák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, 

Marek Džurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje predaj obecných  

pozemkov, zapísaných na LV č. 1, a to parcela C 146 vo výmere 688 m
2
 a C 145/2 vo 

výmere 498 m
2
, na základe ţiadosti p. Ján Ţiţák, RČ: xxxxxx, Ladomirová č. 136, a to 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, pretoţe menovaný a jeho rodina sa o uvedené 

parcely starali vyše 53 rokov, platili a platia za uvedené parcely dane a hlavne na 

uvedených pozemkoch stojí ich rodinný dom a hospodárske budovy. Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parciel C 146 a C 145/2, spolu vo výmere 1186 m
2
, 

a to za cenu 1,- EUR. 
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7. PREJEDNANIE ŢIADOSTÍ O KÚPU POZEMKU P. NIC 

 

Na obec Ladomirová bola doručená žiadosť taktiež p. Jozefa Nica, Ladomirová č. 13 

o odkúpení parcely č. LV 640, parcela C 466 – E 1560. Pán Nic sa dostavil na obecné 

zastupiteľstvo a uvedenú žiadosť prečítal obecnému zastupiteľstvu : 

 

„Hore menovaný Jozef Nic, Vás týmto žiadam o odkúpenie parcely vedenej na LV č. 

640, parcela C 466 - E 1560. Svoju žiadosť  odôvodňujem nasledovne: 

 O uvedenú parcelu sa starala rodina Nicová a v súčasnosti sa o ňu starám ja Jozef 

Nic. O parcelu sa staráme vyše 53 rokov, pričom celú domu sme platili a v súčasnosti za ňu 

platíme daň z nehnuteľnosti.  

 Na základe uvedených skutočností, Vás chcem požiadať o odkúpenie uvedenej parcely 

E 1560, vo výmere 795 metrov štvorcových, a to  za symbolickú sumu 1,- EUR . 

  Verím, že vyhoviete mojej žiadosti, za čo Vám vopred ďakujem.“ 

 

  Starosta obce uviedol, že ide o parcelu susediacu s rodinným domom so súpisným 

číslom 13, ktorá bezprostredne susedí s pozemkom p. Nica. Taktiež uviedol, že o uvedenú 

parcelu, podľa dostupných informácií sa starala stále rodina Nicová, kosila ju, sadila na nej 

zeleninu, obhospodarovala ju a pod. Taktiež uviedol, že za uvedenú parcelu rodina Nicová 

platí dane.  

 Pán Nic následne opätovne poukázal na to, že skutočne po postavení uvedeného 

rodinného domu, sa o uvedenú parcelu starala jeho matka, neskôr on, preto žiada, aby mu 

poslanci uvedenú parcelu odpredali podobne ako p. Žižákovi za symbolickú cenu 1, EUR. 

 Starosta obce predložil poslancom mapu z katastra nehnuteľností, pričom im ukázal, 

kde sa uvedená parcela nachádza. Následne vyzval poslancov, aby sa k danej žiadosti 

vyjadrili, pričom p. Mgr. Pavol Jesenský uviedol, že nevidí v tom problém, aby sa daná 

parcela, ak sú informácie také, ako predniesol p. Nic a starosta obce, predala za symbolickú 

cenu. Žiaden poslanec nemal k danej žiadosti žiadne pripomienky, resp. návrhy a preto dal 

starosta obce o uvedenej žiadosti hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Žák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, 

Marek Džurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje predaj obecného 

pozemku, zapísaného na LV č. 640, parcela C 466 – E 1560, vo výmere 795 m
2
, a to p. 

Jozef Nic, RČ: xxxxxx, Ladomirová č. 13, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 

pretoţe menovaný a jeho rodina sa o uvedenú parcelu starali vyše 53 rokov, platili 

a platia za uvedenú parcelu dane. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely C 

466 a E 1560, spolu vo výmere 795 m
2
, a to za cenu 1,- EUR. 
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8. PREJEDNANIE ŢIADOSTI O NÁJOM OBECNEJ SÁLY NA TANEČNÚ 

ZÁBAVU P. MICHAL DEMETER 

  

Na obec Ladomirová bola doručená žiadosť p. Michal Demeter o konanie tanečnej 

zábavy na deň 16.02.2018. Starosta uvedenú žiadosť prečítal, pričom uviedol, že p. Michal 

Demeter chce uvedenú tanečnú zábavu organizovať na základe toho, že bezplatne pomôže 

obci zrekonštruovať časť obecnej sály (časť pod balkónom) a iných častí nachádzajúcich sa na 

obecnom úrade. Ide o práce ako je natiahnutie sieťky z lepidlom, stierkovanie, murovanie 

a pod. Zaviazal sa, že tieto stavebné práce v časti „pod balkónom“ budú dokončené do 

16.02.2018, kedy sa má tanečná zábava konať.  

Starosta obce poukázal, že za takýchto podmienok súhlasí s poskytnutím obecnej sály 

na tanečnú zábavu, pretože obec ušetrí nemalé finančné prostriedky, spojené s rekonštrukciou 

priestorov obecného úradu. Vyzval poslancov, aby sa k tomu vyjadrili.  

P. MVDr. Vladimír Čipák uviedol, že už videl uvedené priestory, ako sú už čiastočne 

zrekonštruované a za takýchto podmienok nemá námietky, aby sa tanečná zábava konala. 

Taktiež poslanec Mgr. Pavol Jesenský uviedlo, že za uvedených podmienok nemá námietky, 

aby sa tanečná zábava konala, aj napriek tomu, že začína cirkevný pôst.  

Starosta obce ukázal poslancom obecného zastupiteľstva priestory, ktoré má p. Michal 

Demeter upraviť, pričom už časť priestorov p. Michal Demeter zrekonštruoval.  

Následne po obhliadke, dal starosta obce hlasovať o poskytnutí obecnej sály na 

konanie tanečnej zábavy na deň 16.02.2018.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Žák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, 

Marek Džurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje ţiadosť p. Michal 

Demeter o konaní tanečnej zábavy na deň 16.02.2018, a to za podmienok, ţe bezplatne 

vykoná v budove obecného úradu stavebné práce spojené s murovaním, natiahnutím 

sieťky a lepidla, stierkovaním a pod., a to v časti obecnej sály pod balkónom, za obecnou 

sálou a na poschodí pri vstupe do archívu.  

 

9. PREJEDNANIE ĎALŠÍCH ŢIADOSTÍ O NÁJOM OBECNEJ SÁLY NA 

TANEČNÚ ZÁBAVU 

 

Na obec Ladomirová bola doručená žiadosť p. Haluška Ján, na konanie ďalšej tanečnej 

zábavy, a to na mesiac apríl 2018. Starosta obce uviedol, že po konaní tanečnej zábavy dňa 

16.02.2018, sa bude ďalej pomaly rekonštruovať obecná sála a budú sa vykonávať stavebné 

práce, pretože obecná sála v súčasnosti nespĺňa bezpečnostné kritéria, a to nielen na 

elektroinštaláciu, ale ani na bezpečnosť a pod.  

Majú sa usadiť na druhej strane 2 okná, drevené dosky po bokoch majú byť 

odstránené, má sa robiť nová elektroinštalácia v sále (zásuvky), na pódiu sa majú boky 

upraviť sadrokartónom a pod. Preto odporúča poslancom, aby sa žiadne tanečné zábavy v sále 

kultúrneho domu nerobili, až dokiaľ nebude sála úplne zrekonštruovaná. Pri dodržaní 

bezpečnostných predpisov, starosta obce uviedol, že akcie, ako je kar, oslava prvého svätého 

prijímania a pod. sa môžu konať.  
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Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k danej veci vyjadrili. Poslanec Mgr. Pavol 

Jesenský uviedol, že skutočne je už na čase, aby sa sála kultúrneho domu rekonštruovala, 

a preto taktiež navrhuje, aby sa v sále kultúrneho domu nekonali žiadne tanečné zábavy, až do 

doby, kedy nebude sála kultúrneho domu úplne zrekonštruovaná.  

Následne dal starosta obce o uvedenej žiadosti hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 0 

Proti: 6, Ing. Peter Žák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, 

Marek Džurban, Miroslav Haluška. 

 

UZNESENIE 10: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová neschvaľuje ţiadosť p. 

Haluška Jána na konanie tanečnej zábavy na mesiac apríl 2018, a to z dôvodu, ţe odo 

dňa 19.02.2018 sa bude sála kultúrneho domu rekonštruovať, pričom aţ do úplnej 

rekonštrukcie bude sála kultúrneho domu na konanie tanečných zábav zneprístupnená. 

Sála bude sprístupnená iba na konanie karov, osláv prvého svätého prijímania, 

verejného zhromaţdenia občanov pri konaní osláv ako napríklad deň Rómov a pod., 

resp. konanie plesu, a to aţ po dodrţaní všetkých bezpečnostných predpisov a poriadku 

v obecnej sále.  

 

10. ZAPOJENIE SA DO VÝZVY O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

„TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV, MECHANICKO-

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU 

A ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŢITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH 

ODPADOV NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH 

  

Starosta obce uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že obec už nebude od 01.02.2018 

v nútenej správe, môže sa zapojiť do rôznych projektov. Jedným z takýchto projektov je 

výzva o nenávratný finančný príspevok „Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-

biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch“.  

Uviedol, že obec v rámci projektu môže vytvoriť po obci stojiská na triedenie 

komunálneho odpadu, zakúpenie traktora, ktorý zo stojísk po obci bude triedený komunálny 

odpad vyvážať na zberný dvor, z ktorého bude firma, s ktorou má obec podpísanú zmluvy 

o vývoze komunálneho odpadu vyvážať triedený komunálny odpad. Ďalej uviedol, že  ak sa  

podarí do uvedeného projektu zapojiť, bude to pre obec veľké plus, pretože môže lepšie 

zabezpečovať triedený zber komunálneho odpadu, čím sa zlepší životné prostredie občanov.  

Následne požiadal poslancov, aby sa k danému návrhu vyjadrili. Žiaden poslanec 

nemal námietky a preto dal starosta obce o zapojení sa do uvedeného projektu hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Žák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, 

Marek Džurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 
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UZNESENIE 11: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby sa obec 

Ladomirová zapojila do výzvy „Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-

biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky 

rozloţiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch“. 

 

11. ZAPOJENIE SA DO VÝZVY „PODPORA ROZVOJA ŠPORTU NA ROK 2018“ 

  

Ďalej starosta obce uviedol, že taktiež má byť výzva, a to „Podpora rozvoja športu na 

rok 2018“, v rámci ktorého by chcel, aby sa mimo obce postavilo nové multifunkčné ihrisko, 

podobne ako je to pri Základnej škole. Nové multifunkčné ihrisko by malo stáť pri veľkom 

ihrisku, čím by sa vytvoril veľký športová areál. Po vybudovaní altánku, tribúny a pod. by 

konečne obec mala poriadny športový areál, za ktorý by sa nemusela hanbiť.  

Ďalej starosta obce uviedol, že postavením nového multifunkčného ihriska, ktoré by 

nebolo v centre obce, sa odbúrajú aj ďalšie problémy, a to sťažnosti občanov na hranie 

futbalu, krik, krádeže ovocia apod., ktoré doteraz musia strpieť.  

Vyzval poslancov, aby sa k danému návrhu vyjadrili. Pán Ernest Cina uviedol, že 

ihrisko by mohlo byť postavené pri rómskej osade, pretože by to pre rómske deti bolo bližšie. 

Starosta obce podotkol, že na ihrisku, pri rómskej osade, pri ceste je v pláne postaviť novú 

materskú škôlku, pričom postaviť multifunkčné ihrisko pri hlavnej ceste je zlý nápad.  

Ďalší poslanci nemali žiadne pripomienky, a preto dal starosta obce o uvedenom 

návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Žák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, 

Marek Džurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 12: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby sa obec 

Ladomirová zapojila do výzvy „Podpora rozvoja športu  na rok 2018“, a to vybudovanie 

nového multifunkčného ihriska pri veľkom futbalovom ihrisku, čím sa následne vytvorí 

veľké športový areál. 

 

12. ZAPOJENIE SA DO VÝZVY „LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK 

A BUDOVANIE ZBERNÝCH DVOROV PRE OBCE“ 

  

Ďalšia výzva, ktorá má v roku 2018 vyjsť, je výzva na „Likvidáciu nelegálnych 

skládok a budovanie zberných dvorov pre obce“. Starosta obce uviedlo, že sa tvoria nelegálne 

skládky, a to hlavne nad rómskou osadou a v nej. Pričom ak by sa podarilo uvedenú výzvu 

realizovať, obec by konečne zlikvidovala nelegálne skládky, na ktorých likvidáciu  

v súčasnosti nemá dostatok finančných zdrojov.  

Následne požiadal poslancov, aby sa k danej výzve vyjadrili. Žiaden poslanec nemal 

k danej výzve pripomienky, a preto dal starosta obce o zapojenie sa do uvedenej výzvy 

hlasovať.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Žák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, 

Marek Džurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 
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UZNESENIE 13: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby sa obec 

Ladomirová zapojila do výzvy „Likvidácia nelegálnych skládok a budovanie zberných 

dvorov pre obce“. 

 

 

13. ŢIADOSŤ O DOTÁCIU Z MF SR „ÚDRŢBA BUDOV, MIESTNEHO 

ROZHLASU A VEREJNÉHO OSVETLENIA V MAJEKTU OBCE“ 

  

Starosta obce uviedol, že minulý rok nebola schválená dotácia z MF SR, o ktorú obec 

požiadala, a to na zateplenie obecného úradu. Tento rok opätovne sa dá požiadať o uvedenú 

dotáciu, pričom starosta obce požiadal poslancov  o to, aby schválili o požiadanie uvedenej 

dotácie, a to na dokončenie zateplenia obecného úradu, obecnej sály zo zadu, aby náklady na 

vytopenie sály boli čo najnižšie, pričom sa zníži energetická náročnosť obce na vytápanie 

obecných priestorov.  

Starosta obce požiadal poslancov o ich názor. Žiaden poslanec nemal pripomienky, 

pričom starosta obce dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Žák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, 

Marek Džurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 14: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby obec 

Ladomirová poţiadala o dotáciu z MF SR, a to na údrţbu budovy obecného úradu, jeho 

zateplenie“. 

 

14. RÔZNE 

  

BOD 1: Starosta obce uviedol, že obec požiadala PSS a.s. o grant, a to na výstavbu oplotenia 

pred cintorínom. Výsledky mali byť známe v prelome roka, pričom obci bolo oznámené, že 

komisia, ktorá bude uvedený grant schvaľovať, sa bude konať až v mesiaci apríl 2018. Čiže 

obec bude čakať, či získa cca. 5000,- EUR na oplotenie cintorína.  

 

BOD 2: Starosta obce uviedol, že po oteplení, sa objedná asfalt, ktorý je už pripravený 

v mechoch a budú sa čiastočne opravovať výtlky na obecných cestách, ktorých je viac a viac. 

V letnom období sa plánuje, aby veľké výtlky boli zabetónované a následne, aby boli 

vyasfaltované. Preto sa snaží, aby obec sporila finančné prostriedky, aby ich mohla investovať 

do údržba ciest.  
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15. 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 – ERNEST 

CINA, MAREK DŽURBAN. 

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 BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIU O ZRUŠENÍ NÚTENEJ SPRÁVY 

OBCE LADOMIROVÁ. 

UZNESENIE 6: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ SCHVAĽUJE „SMERNICU O TVORBE A POUŽITÍ 

SOCIÁLNEHO FONDU ZAMESTNANCOV OBCE LADOMIROVÁ 1/2018“, A TO V PREDLOŽENOM ZNENÍ, KTORÉ 

JE PRÍLOHOU ZÁPISNICE OZ. 

UZNESENIE 7: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĽUJE PREDAJ OBECNÝCH  POZEMKOV, 

ZAPÍSANÝCH NA LV Č. 1, A TO PARCELA C 146 VO VÝMERE 688 M
2
 A C 145/2 VO VÝMERE 498 M

2
, NA 

ZÁKLADE ŽIADOSTI P. JÁN ŽIŽÁK, RČ: XXXXXX, LADOMIROVÁ Č. 136, A TO Z DÔVODOV HODNÝCH 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA, PRETOŽE MENOVANÝ A JEHO RODINA SA O UVEDENÉ PARCELY STARALI VYŠE 53 

ROKOV, PLATILI A PLATIA ZA UVEDENÉ PARCELY DANE A HLAVNE NA UVEDENÝCH POZEMKOCH STOJÍ ICH 

RODINNÝ DOM A HOSPODÁRSKE BUDOVY. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽUJE ODPREDAJ PARCIEL C 146 

A C 145/2, SPOLU VO VÝMERE 1186 M
2
, A TO ZA CENU 1,- EUR. 

UZNESENIE 8: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĽUJE PREDAJ OBECNÉHO POZEMKU, 

ZAPÍSANÉHO NA LV Č. 640, PARCELA C 466 – E 1560, VO VÝMERE 795 M
2
, A TO P. JOZEF NIC, RČ: XXXXXX, 

LADOMIROVÁ Č. 13, A TO Z DÔVODOV HODNÝCH OSOBITNÉHO ZRETEĽA, PRETOŽE MENOVANÝ A JEHO 

RODINA SA O UVEDENÚ PARCELU STARALI VYŠE 53 ROKOV, PLATILI A PLATIA ZA UVEDENÚ PARCELU DANE. 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽUJE ODPREDAJ PARCELY C 466 A E 1560, SPOLU VO VÝMERE 795 M
2
, A TO 

ZA CENU 1,- EUR. 

UZNESENIE 9: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĽUJE ŽIADOSŤ P. MICHAL DEMETER 

O KONANÍ TANEČNEJ ZÁBAVY NA DEŇ 16.02.2018, A TO ZA PODMIENOK, ŽE BEZPLATNE VYKONÁ V BUDOVE 

OBECNÉHO ÚRADU STAVEBNÉ PRÁCE SPOJENÉ S MUROVANÍM, NATIAHNUTÍM SIEŤKY A LEPIDLA, 

STIERKOVANÍM A POD., A TO V ČASTI OBECNEJ SÁLY POD BALKÓNOM, ZA OBECNOU SÁLOU A NA POSCHODÍ 

PRI VSTUPE DO ARCHÍVU. 

UZNESENIE 10: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LADOMIROVÁ NESCHVAĽUJE ŽIADOSŤ P. HALUŠKA JÁNA NA 

KONANIE TANEČNEJ ZÁBAVY NA MESIAC APRÍL 2018, A TO Z DÔVODU, ŽE ODO DŇA 19.02.2018 SA BUDE 

SÁLA KULTÚRNEHO DOMU REKONŠTRUOVAŤ, PRIČOM AŽ DO ÚPLNEJ REKONŠTRUKCIE BUDE SÁLA 

KULTÚRNEHO DOMU NA KONANIE TANEČNÝCH ZÁBAV ZNEPRÍSTUPNENÁ. SÁLA BUDE SPRÍSTUPNENÁ IBA 

NA KONANIE KAROV, OSLÁV PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA, VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA OBČANOV PRI 

KONANÍ OSLÁV AKO NAPRÍKLAD DEŇ RÓMOV A POD., RESP. KONANIE PLESU, A TO AŽ PO DODRŽANÍ 

VŠETKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV A PORIADKU V OBECNEJ SÁLE. 
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UZNESENIE 11: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĽUJE, ABY SA OBEC LADOMIROVÁ 

ZAPOJILA DO VÝZVY „TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV, MECHANICKO-BIOLOGICKÁ ÚPRAVA 

ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH 

ODPADOV V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH“. 

UZNESENIE 12: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĽUJE, ABY SA OBEC LADOMIROVÁ 

ZAPOJILA DO VÝZVY „PODPORA ROZVOJA ŠPORTU  NA ROK 2018“, A TO VYBUDOVANIE NOVÉHO 

MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA PRI VEĽKOM FUTBALOVOM IHRISKU, ČÍM SA NÁSLEDNE VYTVORÍ VEĽKÉ 

ŠPORTOVÝ AREÁL. 

UZNESENIE 13: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĽUJE, ABY SA OBEC LADOMIROVÁ 

ZAPOJILA DO VÝZVY „LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK A BUDOVANIE ZBERNÝCH DVOROV PRE OBCE“. 

UZNESENIE 14: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĽUJE, ABY OBEC LADOMIROVÁ 

POŽIADALA O DOTÁCIU Z MF SR, A TO NA ÚDRŽBU BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU, JEHO ZATEPLENIE“. 

UZNESENIE 15: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĽUJE NÁVRH UZNESENÍ. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Žák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, 

Marek Džurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 15: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh uznesení. 

 

16. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, že 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

31.01.2018 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, 31.01.2018 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Marek Džurban       ...................................................... 

 

 

 

 

 

       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce Ladomirová 


