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Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 03.09.2018 o 17:00 hod.  
 

 

Rokovanie 9. 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. Kaviareň Ladomirová – prejednanie sťaţnosti. 

5. Rôzne. 

6. Návrh na uznesenie. 

7. Záver. 

 

Poslanci OZ prerokovali jednotlivé body nasledovne: 

 

1. OTVORENIE 

 

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

Konštatoval, ţe sú prítomní 6  poslanci zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ je 

uznášania schopné. 

Starosta obce predloţil zmenený návrh programu, a to doplnenie „Prejednanie 

sťaţnosti p. Čisára ku kúpe obecného pozemku“. Ďalej popýtal poslancov o jeho doplnenie.  

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

o uvedenom programe hlasovať.  

 

1. Otvorenie. 

2. Voľba overovateľov  zápisnice. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Kaviareň Ladomirová – prejednanie sťaţnosti 

5. Prejednanie sťaţnosti p. Čisára ku kúpe obecného pozemku. 

6. Rôzne. 

7. Návrh na uznesenie. 

8. Záver. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Neprítomný: Ing. Peter Ţák, PhD.,   

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák, Ernest Cina, Marek 

Dţurban, Miroslav Haluška. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 1: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje program rokovania 

obecného zastupiteľstva.  

 

 Na začiatku programu bol hosťom p. Čisár Peter.  
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9. VOĽBA OVEROVATEĽOV  ZÁPISNICE 

 

a) Určenie overovateľov zápisnice.  

Starosta obce určil za overovateľov zápisnica Marek Dţurban, Ing. Dr. Jozef Ţák.  

 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice 

– Marek Džurban, Ing. Dr. Jozef Žák.  

 

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. 

 

10. KONTROLA UZNESENÍ 

 

Starosta obce uviedol, ţe uznesenia sa priebeţne plnia.  

 

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

 

11. PREJEDNANIE SŤAŽNOSTI P. ČISÁRA KU KÚPE OBECNÉHO POZEMKU 

 

Z dôvodu, ţe sa na obecné zastupiteľstvo osobne dostavil p. Čisár Peter, vo veci 

odvolania k cene pozemku, ktorý obec Ladomirová mu na základe jeho ţiadosti odpredala za 

cenu 5,- EUR / 1m2, obecné zastupiteľstvo ho popýtalo, aby sa k svojmu odvolaniu vyjadril. 

Jeho odvolanie znelo nasledovne:   

 

„Listom zo dňa 27.08.2018 mi bolo oznámená, že obecné zastupiteľstvo mi na základe mojej 

žiadosti odpredalo parcelu KN E 531/9 – ostatná plocha, vo výmere 280 m2, a to za cenu 5,- 

EUR/m2. Týmto sa odvolávam, voči Vášmu rozhodnutiu k odpredaju uvedeného pozemku za 

5,- EUR/m2, a to z dôvodu: 

a) Uvedený pozemok priamo susedí s mojím pozemkom. Vzhľadom na skutočnosť, že na 

uvedený pozemok občania Ladomirovej vyvážali nelegálny odpad, vytvárali nelegálnu 

skládku a aj napriek upozorneniam z mojej strany tak robili naďalej, uvedený pozemok 

som ohradil. 

b) Po ohradení uvedeného pozemku som zlikvidoval nelegálnu skládku na vlastné 

náklady. Následne som dal naviesť niekoľko nákladných automobilov hliny, z dôvodu, 

aby sa pozemok vyrovnal.  

c) Približne asi 20 rokov sa o uvedený pozemok starám, kosím ho, opravujem oplotenie 

a pod. 

Z uvedených dôvodov, som chcel, aby obecný pozemok, ktorý priamo susedí s mojím 

pozemkov bol odpredaný mne, pretože sa o uvedený pozemok už roky starám a užívam ho. 

Cena, ktorú ste mi odsúhlasili je vysoká, pretože náklady na oplotenie, zlikvidovanie 

nelegálnej skládky a úpravu pozemku boli oveľa väčšie. Odpredali ste pozemok za 1,- EUR p. 

Nicovi, ale aj pánovi Žižákovi a mne ho predávate za 5,- EUR/m2, čo nie je z Vašej strany 

férové. 
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Na základe uvedeného, Vás žiadam o prehodnotenie mojej žiadosti o odpredaj 

pozemku a navrhujem cenu 1,- EUR/m2.“  

 

Pán Peter Čisár zopakoval dôvody odvolania. Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper 

uviedol, ţe pri odpredaji pozemku p. Čisárovi, obecné zastupiteľstvo vychádzalo iba z jeho 

ţiadosti, v ktorej neboli uvedené ţiadne dôvody, prečo chce p. Čisár uvedený pozemok kúpiť 

a hlavne neuviedol za akú cenu ho chce kúpiť. Z uvedeného dôvodu obecné zastupiteľstvo 

odsúhlasilo odpredaj uvedeného pozemku za cenu 5, -EUR/m2. Ďalej starosta obce uviedol, 

ţe pozemok p. Nicovi bol odpredaný za 1,- EUR, z dôvodu, ţe o uvedený pozemok sa staral 

nielen on, ale aj jeho rodičia skoro 40 rokov a platili zaňho aj dane. P. Ţiţákovi obecné 

zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku taktieţ za 1,-EUR, pretoţe na uvedenom pozemku 

stojí jeho rodinný dom, pričom min. 40 rokov tento pozemok uţíva, platí zaňho dane a pod. P. 

Čisár aj keď sa o uvedený pozemok staral, neplatil zaňho dane a uţíval ho bez povolenia 

obce. Z uvedených dôvodov, mu obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku za 

uvedenú cenu.  

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k uvedenému návrhu vyjadrili. P. MVDr. 

Vladimír Čipák uviedol, ţe ak sa p. Čisár o uvedený pozemok staral, zlikvidoval nelegálnu 

skládku a pod., uţ sú to nové informácie, ktoré obecné zastupiteľstvo nevedelo. Preto navrhol, 

aby sa uvedený pozemok predal p. Čisárovi za 1,- EUR/m2. Mgr. Pavol Jesenský uviedol, ţe 

ak sa p. Čisár o uvedený pozemok dlhodobo skutočne staral, nie je problém v tom, aby tento 

pozemok mu bol odpredaný za uvedený cenu. Aj ostatní poslanci mali podobný názor. Na 

základe uvedeného a za prítomnosti p. Peter Čisár, dal starosta obce opätovne hlasovať 

o odpredaji obecného pozemku č. KN E 531/9, vo výmere 280 m2, a to za cenu 1,- EUR/m2. 

   

Hlasovanie poslancov: 

Neprítomný: Ing. Peter Ţák, PhD.,   

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák, Ernest Cina, Marek 

Dţurban, Miroslav Haluška. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje odpredaj novo 

vytvorenej parcely č. KN E 531/9 – ostatná plocha, vo výmere 280 m2, ktorá sa 

nachádza v intraviláne obce a v súčasnosti je vo vlastníctve obce Ladomirová. Uvedená 

novo vytvorená parcela sa predáva z dôvodu, že o predmetnú parcelu sa niekoľko rokov 

stará p. Peter Čisár, priamo susedí s jeho parcelou, zlikvidoval nelegálnu skládku, ktorá 

na nej bola, upravil pozemok, oplotil uvedený pozemok. Obecné zastupiteľstvo sa 

následne z uvedených dôvodov uznieslo na odpredaji uvedenej parcely za cenu 1,- EUR / 

m2, spolu 280,- EUR.   

 

12. KAVIAREŇ LADOMIROVÁ – PREJEDNANIE SŤAŽNOSTI 

 

P. Marek Dţuran, poslanec obecného zastupiteľstva podal sťaţnosť k prejednaniu 

nájmu priestorov potravín na obecnom úrade firme ESKLASE s.r.o. Sťaţnosť sta týka toho, 

ţe on, ani ďalší poslanec Ernest Cina a Miroslav Haluška si neuvedomujú, aby schvaľovali 

nájom uvedenej firme v takomto rozsahu, v akom sa v súčasnosti rekonštruuje. Starosta obce 

uviedol, ţe uvedená firma dala ţiadosť o prenájom uvedených priestorov a ţe určite obecné 

zastupiteľstvo uvedený nájom schvaľovalo. P. Marek Dţurban popýtal starostu obce, aby 

ukázal poslancom zápisnicu, v ktorom sa uvádza, ţe skutočne obecné zastupiteľstvo  

prejednávalo nájom obecných priestorov v uvedenom rozsahu. Starosta obce odišiel pohľadať 
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uvedenú zápisnicu. Následne doniesol zápisnice z roku 2017 a vybral „Zápisnicu č. 8, zo dňa 

08.12.2017 a následne ju prečítal unesenie: 

 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje prenájom 

nebytových priestorov na dobu 7 rokov, vo výške nájomného, a to 300,- EUR / rok, za 

podmienok, že náklady na vodu, elektrickú energiu, teplo bude znášať firma ESKLASE 

s.r.o. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do nájmu priestory bývalých potravín p. 

Ďurčovej a následne aj priestory časti pošty+chodby, pričom tieto bude nájomník 

užívať, až po vybudovaní nových vchodových dverí na poštu z vonku a úpravu 

uvedených priestorov.   

Po prečítaní zápisnice starosta obce uviedol, ţe skutočne sa na obecnom zastupiteľstve 

rokovalo o uvedenom nájme. Ďalej starosta obce uviedol, ţe uvedená firma si vytvorila 

vlastnú elektrohodinu, pričom si uţ hradí náklady spojené s elektrickou energiou. Ďalej 

v prevádzke je plynový merač, čiţe uvedená firma si bude hradiť aj energie na vykurovanie 

prevádzky. Problém je s vodou, pretoţe nie je jasné odkiaľ je ťahaná voda do uvedenej 

prevádzky. Po zastavení vody do prevádzky, bola zastavená aj voda do toaliet na poschodí 

obecného úradu. Čiţe je ťaţko zistiť, resp. namontovať podruţný vodomer, aby bolo jasné 

koľko vody sa spotrebuje. Jediným riešením je, aby sa porovnala spotreba vody za uvedené 

obdobie predchádzajúceho roku a vypočítal sa priemer spotreby a následne sa vyčísli suma za 

vodné aj stočné uvedenej prevádzke. P. Miroslav Haluška uviedol, ţe by bolo lepšie, aby tam 

boli podruţné vodomery a treba zistiť odkiaľ tam je voda pustená. Aby sa zavolala firma 

a zistila, kde je presne voda ťahaná, aby obec nemusela z vlastných zdrojov doplácať na 

vodnom a stočnom uvedenej prevádzke. Starosta obce uviedol, ţe sa bude snaţiť osloviť 

vodárenskú firmu, aby zistila, kadiaľ do prevádzky tečie voda.  

Ďalej starosta obce uviedol, ţe o prerobení uvedenej prevádzky sa hovorilo uţ pred 

rokom, a to pri návšteve vedenia Slovenskej pošty a.s. Pri uvedenej návšteve napr. vedúca 

pošty p. Šmajdová súhlasila s tým, aby miestnosť, v ktorej sa nachádza sa prerobila na 

polovicu, ţe jej úplne stačí polovica miestnosti. Pričom Slovenská pošta a.s. pri ďalších 

rokovaniach zaslala obci Ladomirová projekt, na základe, ktorého bola pošta v obci 

Ladomirová prerobená podľa ich predstáv. Dokonca na uvedený projekt nemala námietky ani 

zastupujúca vedúca pošty, ktorá zastupovala počas PN p. Šmajdovú. Starosta obce poukázal 

na to, ţe po dohovore s vedením Slovenskej pošty, obec Ladomirová vytvorila z vonkajšej 

strany vchod pre poštové doručovateľky, aby prijatie zásielok vozidlom, ktoré zásielky 

roznáša na poštu bolo ľahšie a bezpečnejšie. Ďalej uviedol, ţe na chodbe sa uţ vytvára 

čakáreň, kde budú umiestnené lavičky, ako v nemocnici. V súčasnosti sa na chodbu 

namontoval stolík, ktorý slúţi na vypisovanie dokumentov. Vo vnútri pošty sa osadili ďalšie 

poličky. Starosta obce uviedol, ţe chodba bude slúţiť ako čakáreň a Slovenská pošta a.s. si 

má nad dvere namontovať vyvolávací systém, ktorý zabezpečí to, aby sa do prevádzky 

dostávali klienti po 2, resp. 3, aby bola zabezpečená diskrétna zóna. Ale to si musí zabezpečiť 

Slovenská pošta a. s. a nie obec. 

P. Ernest Cina ďalej dodal, ţe výška nájmu je malá a je potrebné prejednať s uvedenou 

firmou nájom vyšší ako je uvedené. Starosta obce uviedol, ţe uvedená firma sa zaviazala 

investovať niekoľko tisíc eur do prerobenia prevádzky, preto sa schvaľoval niţší nájom. 

Uvedená firma nielenţe vystierkovala steny, urobila kazetový strop, poloţila novú dlaţbu, 

zabezpečila nové stoly a stoličky a pod., ale zamestnala z obce Ladomirová aj jedného 

človeka. Náklady na jeho zamestnanie a náklady na prerobenie prevádzky sú vysoké, a preto 

bol dojednaný takýto nájom. Starosta obce uviedol, ţe bude rokovať s uvedenou firmou 
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o zvýšení uvedeného nájmu a bude o rokovaní informovať poslancov obecného 

zastupiteľstva.  

Starosta obce popýtal poslancov, aby sa k danej téme ešte vyjadrili. Ţiaden poslanec 

nemal ďalej námietky.  

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie informáciu 

o schvaľovaní nájmu firme ESKLASE s.r.o. a zaväzuje starostu obci, aby rokoval 

o zvýšení nájmu uvedenej firme.  

 

13. RÔZNE 

 

V bode rôzne boli prerokované tieto body: 

 

BOD 1: Kúpa kuchynského riadu do obecnej kuchyne. 

 P. Ernest Cina poukázal na to, ţe sa konal kar rod. Dţurbanovej v obecnej sále. Na 

kare nebolo dostatok nielen tanierov, ale aj lyţíc, noţov, vidličiek a pod. Tieto si museli 

rodiny z domu doniesť sami. Preto navrhuje, aby sa príbory a taniere dokúpili. Starosta obce 

podotkol, ţe takto prevzal zariadenie obecnej kuchyne, pričom sa bude snaţiť dokúpiť nielen 

príbory, ale aj taniere tak, aby ich počet dosiahol z kaţdého kusu 100.  

 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie informáciu 

o nákupe kuchynského riadu do obecnej kuchyne a zaväzuje starostu obce, aby 

zabezpečil nákup.  

 

BOD 1: Kúpa nových stoličiek do obecnej sály. 

 Starosta obce uviedol, ţe bolo objednaných 30 ks nových stoličiek do obecnej sály. 

Sponzormi sú poslankyňa NR p. Kucianová, jej manţel, ale aj p. Krempaský z Ladomirovej. 

Obci poskytli 600,- EUR na nákup nových stoličiek. Starosta ďalej poukázal, na to ţe 

Prešovský samosprávny kraj schválil obci dotáciu na nákup stoličiek, resp. stolov vo výške 

500,- EUR. Takţe obe zakúpi pribliţne 60 nových stoličiek, resp. 30 nových stoličiek + stoly, 

čím sa konečne po dlhých rokoch vynoví sála obecného úradu.  

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie informáciu 

o nákupe stolov a stoličiek do obecnej sály.  

 

BOD 2: Informácia k vývoze veľkokapacitných kontajnerov a rokovaní s firmou FURA 

s.r.o. o vývoze veľkokapacitných kontajnerov. 

 Starosta obce informoval poslancov, ţe firma Technické sluţby mesta Svidník neskoro 

reaguje na objednávky vo veci odvozu odpadu z veľkokapacitných kontajnerov. Objednávka 

na ich vývoz išla pred 3 týţdňami a technické sluţby za uvedený čas vyviezli iba 1 kontajner 

z 5-tich. Pri všetkých kontajneroch je strašne veľký neporiadok a obec musí vynakladať 

ďalšie zdroje na jeho likvidáciu. Starosta ďalej uviedol, ţe v súčasnosti je dohodnuté 

rokovanie s firmou Fúra s.r.o., ktorá vyváţa komunálny odpad, a to, aby zníţila náklady na 

vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Ich vysoké náklady, a to cca. 150,- EUR za vývoz 1 ks 

veľkokapacitného kontajnera je príliš vysoká, pričom táto vysoká cena bola hlavným 

dôvodom odstúpenia od zmluvy, resp. výpovede vo veci vyváţania komunalného odpadu.  

Technické sluţby mesta Svidník vyváţajú jeden veľkokapacitné kontajner cca. za 70,- EUR. 

Čiţe starosta sa bude snaţiť, aby firma Fúra s.r.o, ktorá bez problémov vyváţa 

veľkokapacitné kontajnery do 4 dní, aby ich vyváţala naďalej, ale za niţšiu cenu.  
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UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie informáciu 

o vývoze veľkokapacitných kontajnerov firmami Technické služby mesta Svidník 

a Fúra s.r.o.  

 

BOD 3: Výzva – Rómske hliadky 

 Starosta obce podal informáciu, ţe vyšla výzva „Rómske hliadky“. Obec sa do 

uvedenej výzva zapája. Jej realizácia bude pravdepodobne aţ v roku 2019. Do konca 

septembra je uzávierka podávania ţiadosti, pričom ak sa ţiadosť dostane na vyhodnotenie, 

bude cca. december 2018, január 2019. Ak obci schvália ţiadosť, tak realizácia projektu bude 

pravdepodobne aţ v mesiaci marec 2019, pričom treba rátať ešte z výberovým konaním na 

pracovné pozície.  

 

UZNESENIE 10: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie informáciu 

o výzve „Rómske hliadky“.  

 

BOD 4. Mulčovanie pozemkov v katastri obce Ladomirová 

 Dňa 14-16. 09.2018 sa v obci bude konať Pravoslávny odpust. Na základe uvedeného, 

obec dala objednávku na pomulčovanie – vykosenie pozemkov v katastri obce, resp. pri 

pravoslávnej cerkvi. Ďalej obec bude robiť poriadok pri Pravoslávnej cerkvi a bude 

zabezpečovať, aby pri príchode  ľudí na odpust bolo všetko zabezpečené.  

 

UZNESENIE 11: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie informáciu 

o mulčovaní pozemkov v katastri obce Ladomirová a poriadku pri príležitosti odpustu 

pri pravoslávnej cerkvi.   

 

BOD 5: PN p. Bodnárová – zastupovanie p. Džurbanová Jolana 

 Starosta obce uviedol, ţe p. Bodnárová nastúpila na PN od 03.09.2018, pričom nie je 

jasné, kedy sa s PN vráti. Na jej zastupovanie bola prijatá p. Dţurbanová Jolana. Táto má 

upratovať nielen Základnú školu, ale aj Materskú školu, čím bude zabezpečený poriadok 

v oboch inštitúciách.  

 

UZNESENIE 12: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie informáciu 

o práceneschopnosti p. Bodnárovej a zastupovaní p. Džurbanová Jolana.   

 

BOD 5: Informácia k verejnému obstarávaniu – Nákup športových potrieb 

 Starosta obce uviedol, ţe po schválení dotácie z Úradu vlády SR na nákup športových 

potrieb, sa v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie. K otváraniu obálok s ponukami má 

dôjsť 10.-11.09.2018. Je predpoklad, ţe športové potreby budú doručené obci do konca 

mesiaca september 2018.  

 

UZNESENIE 13: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie informáciu 

k verejnému obstarávaniu – Nákup športových potrieb.   

 

BOD 5: Informácia k futbalovému ihrisku 

 Starosta obce poskytol informáciu, ţe veľké futbalové ihrisko bolo pokosené, čiţe je 

moţné, aby sa bez problémov v nedeľu hral futbalový zápas. Ďalej uviedol, ţe v súčasnosti sa 

zo starého pódia robí tribúna, ktorá bude umiestnená na veľkom futbalovom ihrisku, čím 

dôjde opäť k jeho skrášleniu.  
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UZNESENIE 14: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie informáciu 

o pokosení futbalového ihriska a výstavbe tribúny.   

 

14. 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, ING. DR. JOZEF ŽÁK. 

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 ODPREDAJ NOVO VYTVORENEJ 

PARCELY Č. KN E 531/9 – OSTATNÁ PLOCHA, VO VÝMERE 280 M2, KTORÁ SA NACHÁDZA V INTRAVILÁNE 

OBCE A V SÚČASNOSTI JE VO VLASTNÍCTVE OBCE LADOMIROVÁ. UVEDENÁ NOVO VYTVORENÁ PARCELA SA 

PREDÁVA Z DÔVODU, ŽE O PREDMETNÚ PARCELU SA NIEKOĽKO ROKOV STARÁ P. PETER ČISÁR, PRIAMO 

SUSEDÍ S JEHO PARCELOU, ZLIKVIDOVAL NELEGÁLNU SKLÁDKU, KTORÁ NA NEJ BOLA, UPRAVIL POZEMOK, 

OPLOTIL UVEDENÝ POZEMOK. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SA NÁSLEDNE Z UVEDENÝCH DÔVODOV UZNIESLO 

NA ODPREDAJI UVEDENEJ PARCELY ZA CENU 1,- EUR / M2, SPOLU 280,- EUR. 

UZNESENIE 6: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIU O SCHVAĽOVANÍ 

NÁJMU FIRME ESKLASE S.R.O. A ZAVÄZUJE STAROSTU OBCI, ABY ROKOVAL O ZVÝŠENÍ NÁJMU UVEDENEJ 

FIRME. 

UZNESENIE 7: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIU O NÁKUPE 

KUCHYNSKÉHO RIADU DO OBECNEJ KUCHYNE A ZAVÄZUJE STAROSTU OBCE, ABY ZABEZPEČIL NÁKUP. 

UZNESENIE 8: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIU O NÁKUPE 

STOLOV A STOLIČIEK DO OBECNEJ SÁLY. 

UZNESENIE 9: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIU O VÝVOZE 

VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV FIRMAMI TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIDNÍK A FÚRA S.R.O. 

UZNESENIE 10: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIU O VÝZVE 

„RÓMSKE HLIADKY“. 

UZNESENIE 11: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIU O MULČOVANÍ 

POZEMKOV V KATASTRI OBCE LADOMIROVÁ A PORIADKU PRI PRÍLEŽITOSTI ODPUSTU PRI PRAVOSLÁVNEJ 

CERKVI. 

UZNESENIE 12: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIU 

O PRÁCENESCHOPNOSTI P. BODNÁROVEJ A ZASTUPOVANÍ P. DŽURBANOVÁ JOLANA. 

UZNESENIE 13: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIU K VEREJNÉMU 

OBSTARÁVANIU – NÁKUP ŠPORTOVÝCH POTRIEB. 

UZNESENIE 14: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LADOMIROVEJ BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIU O POKOSENÍ 

FUTBALOVÉHO IHRISKA A VÝSTAVBE TRIBÚNY. 
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UZNESENIE 15: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĽUJE NÁVRH UZNESENÍ. 

 Hlasovanie poslancov: 

Neprítomný: Ing. Peter Ţák, PhD.,   

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ing. Dr. Jozef Ţák, Ernest Cina, Marek 

Dţurban, Miroslav Haluška. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 15: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh uznesení. 

 

15. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

03.09.2018 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, 30.09.2018 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

        PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce Ladomirová 


