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Zápisnica z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 28.05.2021 o 18:00 hod.  
 

Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladomirovej zvolal starosta obce  

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 

Program:  

1. Otvorenie 

- Určenie zapisovateľa 

- Určenie overovateľov zápisnice 

- Návrh programu rokovania OZ 

- Schválenie programu rokovania OZ 

2. Prerokovanie zaloţenia „Dobrovoľného hasičského zboru“ 

3. Prerokovanie odpredaja pozemkov 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

 

1. OTVORENIE 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce PhDr. Vladislav 

Cuper.  

Na obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) sa dostavili poslanci OZ: Mgr. Pavol 

Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Milan Dţurban, Michal Kucirka. 

Poslanci OZ Michal Demeter a Mgr. Anna Šmajdová svoju neúčasť ospravedlnili.  

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE - B) URČENIE ZAPISOVATEĽA 

 

Poslanci OZ určili Milana Dţurbana a Michala Kucirku za overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a za zapisovateľa určili Mgr. Pavla Jesenského. 

.  

UZNESENIE č. 24/2021:  

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie za overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia obecného zastupiteľstva Milana Džurbana a Michala Kucirku a za 

zapisovateľa Mgr. Pavla Jesenského. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 5.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Milan 

Dţurban, Michal Kucirka. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 24/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 01.06.2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  
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C) NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

Starosta obce prečítal zverejnený návrh programu pričom poţiadal poslancov OZ 

o doplnenie a prípadné zmeny. 

 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper podal návrh na doplnenie bodu programu č. 3 - 

Prerokovanie odpredaja pozemkov, kde ţiadal doplniť bod č. 3 o prerokovanie prenájmu 

obecných pozemkov.  

 

Ţiaden z poslancov nemal ďalšie návrhy na doplnenie alebo iné zmeny. Následne dal  

starosta obce o pozmenenom a doplnenom programe hlasovať v tomto znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 25/2021:  

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zmeny a doplnenie programu OZ. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 5.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Milan 

Dţurban, Michal Kucirka. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 25/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 01.06.2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                starosta obce 

 

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

Starosta obce prečítal pozmenený a doplnený návrh programu rokovania OZ.   

 

UZNESENIE č. 26/2021:  

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje pozmenený a doplnený návrh 

programu v znení: 

 

1. Otvorenie 

- Určenie zapisovateľa 

- Určenie overovateľov zápisnice 

- Návrh programu rokovania OZ 

- Schválenie programu rokovania OZ 

2.       Prerokovanie zaloţenia „Dobrovoľného hasičského zboru“ 

3.    Prerokovanie odpredaja a prenájmu pozemkov  

4.       Diskusia 

5.       Záver 

 

HLASOVANIE: 

Za: 5.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Milan 

Dţurban, Michal Kucirka. 

Proti: 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 26/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 01.06.2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                  starosta obce 

 

2. PREROKOVANIE ZALOŽENIA „DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO 

ZBORU“ 

 

Poslanec Mgr. Pavol Jesenský uviedol k tomuto bodu programu, ţe komunikoval 

s Martinom Siňarom, ktorý sa nedostaví na obecné zastupiteľstvo ako to bolo ţiadané na 

poslednej schôdzi OZ nakoľko záujmom Martina Siňara bolo v rámci DHZ pomôcť obci 

Ladomirová pri zakladaní DHZ, pričom akékoľvek informácie, ktoré sa v danej téme 

vyskytnú je moţné overiť alebo upresniť u Pavlíny Kretovovej, ktorá  má kanceláriu v budove 

Mestského úradu vo Svidníku a má na starosti DHZ v rámci okresu Svidník.  

 

Pri prerokovaní tohto bodu Mária Vaňková MBA uviedla, ţe na poslednom OZ 

ţiadala  starostu obce, aby dal do povedomia občanov vyhlásením v rozhlase alebo inak vec, 

a to zakladanie DHZ pričom nemá vedomosť o nejakých občanoch obce, ktorí by mali záujem 

a boli by doplnení ako členovia tunajšieho DHZ, kde ďalej dodala, ţe stále jej príde celá 

záleţitosť pri schvaľovaní tohto bodu dosť narýchlo, kde čas na schválenie zaloţenia DHZ je 

do mesiaca októbra tohto roka.   

 

Starosta obce k tomuto bodu dodal, ţe vyhlásil uţ v obecnom rozhlase zakladanie 

DHZ, pričom sa mu prihlásili piati chlapci, ktorí sú z Ladomirovej, kde niektorí nie sú 

plnoletí, teda bude potrebovať aj súhlas ich rodičov, kde k veci schvaľovania tohto bodu 

dodal, ţe prejednávanie tohto bodu nie je narýchlo, ale je potrebné schváliť zaloţenie DHZ 

v čas, aby nedošlo k situácii, ţe sa budú konať školenia na veliteľa alebo strojníka v rámci 

DHZ a DHZ Ladomirová nebude ešte ani zaloţená. 

 

Poslanec Ing. Vladimír Krempaský uviedol, ţe schvaľuje zaloţenie DHZ avšak je 

potrebné zapísať taktieţ týchto záujemcov z obce, ktorých uviedol starosta obce ako členov 

DHZ, aby v tejto organizácii skutočne boli občania obce.   

 

Starosta obce dodal, ţe má taktieţ záujem o DHZ, teda sa hlási za člena DHZ v obci 

Ladomirová.      

.       

Poslanec Milan Dţurban uviedol, ţe on sa taktieţ hlási za člena DHZ v obci 

Ladomirová.      

 

UZNESENIE č. 27/2021:  

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje VZN č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje 

zriaďovacia listina ,,Dobrovoľného hasičského zboru obce Ladomirová“ a štatút  

,,Dobrovoľného hasičského zboru obce Ladomirová“. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 5.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Milan 

Dţurban, Michal Kucirka. 

Proti: 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 27/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 01.06.2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce 

 

       

3. PREROKOVANIE ODPREDAJA A PRENÁJMU POZEMKOV 

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval predaj obecného pozemku parcela 

10/10 register C, zapísaná na LV 640 – parcela č. 1513 register E – ostatná plocha, 

o celkovom výmere 152 m2 s poukázaním na predaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších  predpisov, ktorý bol zverejnený dňa 6.5.2021 na web 

stránke obce a úradnej tabuli, kde doposiaľ na základe ţiadosti evidovanej zo dňa 13. 05. 

2020 pod č. 66/2020 prejavil záujem o odkúpenie hore uvedeného pozemku len Ing. Daniel 

Podhájecký, teda pozemok sa predáva za cenu 10,- EUR / m2 aj napriek tomu, ţe v zmysle 

znaleckého posudku č. 29/2021 zo dňa 10.5.2021 vypracovanom Ing. Arch. Jánom Kimákom, 

bola cena nehnuteľnosti stanovená na 2,77,- Eur/m2, kde starosta obce dodal, ţe pozemok 

obec neuţívala a ani nevyuţíva, pozemok je pre obec nevyuţiteľný a predajom pozemku 

nebudú dotknutí a nebudú mať obmedzený prístup ostatní vlastníci susediacich pozemkov, 

pričom dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe sa ţiadateľ v minulosti o pozemok 

staral a stará, priebeţne ho kosí a priamo susedí s jeho pozemkom vedeným na LV 1152, 

parcela č. KN C 10/11.  

Následne dal starosta obce hlasovať o predmetnom predaji v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 28/2021:  

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje  predaj  nehnuteľností z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších  predpisov kupujúcemu, ktorý bol zverejnený dňa 6.5.2021 na web 

stránke obce a úradnej tabuli p. Ing. Danielovi Podhájeckému, Chotčanská 159/90, 091 

01, nachádzajúceho sa v k.ú. Ladomirová, na základe jeho „Žiadosti o odkúpenie 

obecného pozemku, zo dňa 13.5.2020: 

- Jedna sa o parcelu 10/10, register C, zapísaná na LV 640 – parcela č. 1513, 

register E, o výmere 152 m2 – ostatná plocha, ktorého vlastníkom je obec, s tým, že 

všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti bude hradiť kupujúci.  

- Pozemok sa predáva za cenu 10,- EUR / m2, aj napriek tomu, že  v zmysle 

znaleckého posudku č. 29/2021, zo dňa 10.5.2021, vypracovanom Ing. Arch. Jánom 

Kimákom, bola cena nehnuteľnosti stanovená na 2,77,- Eur/m2.   

- Pozemok obec predáva z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov. 

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa žiadateľ v minulosti o pozemok staral 

a stará, priebežne ho kosí a priamo susedí s jeho pozemkom vedeným na LV 1152, 

parcela č. KN C 10/11.  

- Obec pozemok neužívala a ani nevyužíva. Pozemok je pre obec nevyužiteľný. 

Predajom pozemku nebudú dotknutí a nebudú mať obmedzený prístup ostatní vlastníci 

susediacich pozemkov.  
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HLASOVANIE: 

Za: 5.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Milan 

Dţurban, Michal Kucirka. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 28/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 01.06.2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce 

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval predaj dvoch obecných pozemkov 

zapísaných na LV 640, č. parcely 1547/2 o výmere 72 m2 a č. parcely 1546/2 o výmere 

676 m2 – ostatná plocha, s poukázaním na predaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších  predpisov, ktorý bol zverejnený dňa 6.5.2021 na web 

stránke obce a úradnej tabuli, kde doposiaľ na základe ţiadosti evidovanej zo dňa 21.06.2019 

prejavil záujem o odkúpenie hore uvedených pozemkov len Vladislav Hanák. Pozemok sa 

predáva za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 82/2019, zo dňa 26.8.2021, 

vypracovaným znalcom Ing. Arch. Jánom Kimákom, a to za parcelu č. 1546/2, vo výške  – 

1,57 EUR/m2 (spolu 676x1,57=1.061,32 EUR) a za parcelu 1547/2 vo výške 1,57 m2 (spolu 

72,00x1,57= 113,04,- EUR). Pozemok obec predáva z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 

súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  

predpisov. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe ţiadateľ priamo susedí 

s uvedenými pozemkami parcelami LV 1224, č. KN C 174/2 a LV 678, č. KN C 17, ktorých 

je vlastníkom.  

  Následne dal starosta obce hlasovať o predmetnom predaji v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 29/2021:  

Obecné zastupiteľstvo v  Ladomirovej schvaľuje  predaja  nehnuteľností z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších  predpisov, ktorý bol zverejnený dňa 6.5.2021 na web 

stránke obce a úradnej tabuli p. Vladislavovi Hanákovi, Ladomirová 116, 090 03, 

nachádzajúceho sa v k.ú. Ladomirová, na základe „Žiadosti o odkúpenie obecného 

pozemku, zo dňa 21.06.2019: 

- Jedna sa o 2 parcely vo výmere LV 640, č. 1547/2 – 72 m2, 1546/2 – 676 m2, 

ostatná plocha, ktorých vlastníkom je obec, s tým, že všetky náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti bude hradiť kupujúci.  

- Pozemok sa predáva za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 82/2019, zo dňa 

26.8.2021, vypracovaným znalcom Ing. Arch. Ján Kimák, a to za parcelu č. 1546/2, vo 

výške  – 1,57 ,- EUR/m2 (spolu 676x1,57=1061,32, EUR) a za parcelu 1547/2 vo výške 

1,57 m2 (spolu 72,00x1,57= 113,04,- EUR). 

- Pozemok obec predáva z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov. 

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ priamo susedí s uvedenými 

pozemkami parcelami LV 1224, č. KN C 174/2 a LV 678, č. KN C 173. ktorého je 

vlastníkom.  

- Obec pozemok neužívala a ani nevyužíva. Pozemok je pre obec nevyužiteľný. 

Predajom pozemku nebudú dotknutí a nebudú mať obmedzený prístup ostatní vlastníci 

susediacich pozemkov.  
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HLASOVANIE: 

Za: 5.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Milan 

Dţurban, Michal Kucirka 

Proti: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 29/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 01.06.2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce 

 

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval ţiadosť o kúpe obecných pozemkov 

evidovanú zo dňa 27. 08. 2019 pod č. 58/2019, ktorú zaslal Peter Oleár, kde sa jednalo o kúpu 

pozemku nachádzajúceho sa za rodinným domom č.21, parcela č. 531/2, register C, zapísanú 

na LV 640 – ostatná plocha o výmere 419 m2.  

O predmetnej ţiadosti dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 30/2021:  

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zámer  predaja  nehnuteľností z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších  predpisov kupujúcemu Oleár Peter, 8. Mája 492/11, 

Svidník, nachádzajúceho sa v k.ú. Ladomirová, na základe jeho „Žiadosti, zo dňa 

27.8.2019: 

- jedna sa o parcelu 531/2, register C, zapísaná na LV 640 – ostatná plocha 

o výmere 419 m2, ktorého vlastníkom je obec, s tým, že všetky náklady spojené 

s prevodom nehnuteľnosti bude hradiť kupujúci.  

- Pozemok sa predáva za cenu stanovenú znaleckým posudkom, vypracovaným 

znalcom.   

- Pozemok obec predáva z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov. 

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa žiadateľ v minulosti o pozemok staral 

a stará, priebežne ho kosí a priamo susedí s jeho pozemkom vedeným na LV 451, 

parcela č. KN C 465, ktorého je spoluvlastníkom.  

- Obec pozemok neužívala a ani nevyužíva. Pozemok je pre obec nevyužiteľný. 

Predajom pozemku nebudú dotknutí a nebudú mať obmedzený prístup ostatní vlastníci 

susediacich pozemkov.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 4.- Ing. Vladimír Krempaský, Mgr. Pavol Jesenský, Michal Kucirka, Milan            

Dţurban 

Proti: 0.  

Zdržali sa: 1. Mária Vaňková MBA,  

                      

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 30/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 01.06.2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  
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K predmetnému bodu starosta obce prezentoval ţiadosť o kúpe obecného pozemku 

Jána a Heleny Rudyových zo dňa 22.11.2019 na základe ţiadosti o odkúpenie obecného 

pozemku, ktorý sa nachádza za ich rodinným domom č. 24, kde k veci dodal, ţe doposiaľ 

chýba k danej ţiadosti dokumentácia o presnom výmere pozemku, ktorú mali zabezpečiť 

ţiadatelia teda ţiadosť nie je  kompletná. 

O predmetnej ţiadosti dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia:   

 

UZNESENIE č. 31/2021:  

Obecného zastupiteľstvo v Ladomirovej neschvaľuje predaj obecného pozemku p. Ján 

a Helena Rudyová, na základe žiadosti o odkúpenie pozemku, zo dňa 22.11.2019, 

z dôvodu, nekompletnej žiadosti. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 5.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Milan            

Dţurban, Michal Kucirka. 

Proti: 0.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 31/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 01.06.2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval ţiadosť o prenájme obecných 

pozemkov evidovanú zo dňa 03. 05. 2021 pod č. 48/2021, ktorú zaslal Ing. Vladislav Hanák, 

kde uvedená vec sa týkala prenájmu obecných pozemkov – poľnohospodárskej pôdy, č. parc. 

1563/3, kde účelom prenájmu je rozvoj výkonu činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka, 

pričom ţiadateľ ponúkol výšku nájomného na sumu 187,64 EUR za rok, kde uvedená suma 

zahŕňa aj sumu, ktorá je toho času v priemere vo výške 37,64 EUR ako platba za 

poľnohospodársku pôdu a druhá časť zahŕňa výšku nájomného 150,-EUR. 

O predmetnej ţiadosti dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia:   

 

UZNESENIE č. 32/2021:  

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje prenájom poľnohospodárskej pôdy 

parc. č. 1563/3, vo vlastníctve obce Ladomirová o veľkosti 4753m2 (viď. nákres), 

z dôvodu plánovanej výsadby ovocného sadu, a to na dĺžku nájmu 25 rokov, vo výške 

150,- EUR + 37,64,- EUR = 187,64,- EUR/rok.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 5.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Milan            

Dţurban, Michal Kucirka. 

Proti: 0.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 32/2021. 

 

 

 

Podpísané dňa: 01.06.2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  
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K predmetnému bodu starosta obce prezentoval plánovanú výstavbu prevádzky 

pestovateľskej pálenice na pozemkoch Vladislava Hanáka, kde bola vizuálne predstavená 

prítomným Vladislavom Hanákom budova prevádzky, pričom ţiadal poslancov OZ vziať na 

vedomie projekt tejto stavby a vyjadrenie podpory jej výstavby.  

O predmetnej ţiadosti dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia:   

 

UZNESENIE č. 33/2021:  

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie zámer stavebníka Vladislava 

Hanáka, postaviť prevádzku pestovateľská pálenica, Liehovar na ovocné destiláty 

a Muštárne na pozemku KN C 532,  533, 534/1, 534/2, 534/3, 553/2, 553/3, 553/14, 553/15, 

553/16  556/17, k. ú. Ladomirová, okres Svidník, okres Svidník a stavebnému úradu 

odporúča vydať územné rozhodnutie.  
 

HLASOVANIE: 

Za: 5.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Milan            

Dţurban, Michal Kucirka. 

Proti: 0.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 33/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 01.06.2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

4. DISKUSIA 

 

V predmetnom bode starosta obce informoval poslancov OZ o ţiadosti Jaroslava 

Demetera, ktorý zaslal ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku, ktorý sa nachádza susediac 

pri jeho pozemku, ktorý mu obec v minulosti odpredala na výstavbu rodinného domu, oproti 

Aliho večierke, kde starosta obce dodal, ţe sa predmetná ţiadosť bude prejednávať na 

najbliţšom OZ. 

 V predmetnom bode starosta obce informoval poslancov OZ o nutnosti dohodnúť 

riešenie zváţajúceho sa svahu pri bytovke č. 221 z ľavej strany, nakoľko môţe dôjsť 

k škodám na majetku obce v prípade masívneho zosuvu. 

Poslankyňa Mária Vaňková MBA v tomto bode uviedla, ţe pri ďalších OZ by bolo 

potrebné informovať poslancov OZ, ktorí sa nemohli dostaviť na pracovné stretnutia o ich 

témach a obsahu. 

Starosta obce k predmetnému bodu podal informáciu o veľkom futbalovom ihrisku, 

ktoré  bude pre potreby občanov počas letnej sezóny kosené a upravované.  

Starosta obce ďalej podal informáciu v diskusii, ţe v najbliţšom čase zabezpečí nákup 

tvárnic pre účel výstavby priečok toaliet.    

   Poslankyňa Mária Vaňková MBA v diskusii poţiadala starostu obce o bliţšie resp. 

konkrétne vyobrazenie jeho predstavy o výstavbe toaliet a predmetných priečok, nakoľko nie 

je k veci spracovaná ţiadna projektová dokumentácia, teda aby nedošlo len z jednej spoločnej 

obhliadky, ktorá bola na mieste výstavby niekedy pred dvoma rokmi k nedorozumeniu po 

prípade, aby nedošlo k realizácii výstavby toaliet, ktoré by akosi nespĺňali nejaký štandard 

tohto zariadenia.   

Starosta obce v reakcii vzal na vedomie dotaz poslankyne a uviedol, ţe tak ako to bolo 

plánované a to, ţe sa vymuruje priečka pod balkónom chodby s otvormi dverí a priečka 
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v časti chodby ku kuchyni, ktorá bude tvoriť zadnú stenu dámskej časti toaliet, pričom vo 

vnútri dámskej časti toaliet priamo dve dámske toalety vedľa seba by boli oddelené od seba 

tak ako to navrhoval poslanec Mgr. Pavol Jesenský stenou bez muriva teda typu tak ako 

v nákupných centrách.     

Starosta obce ďalej informoval OZ o moţnosti čerpania financií z fondu na kultúru 

národnostných menšín, kde suma bola stanovená na 1500,- EUR, pričom niekedy v mesiaci 

júl tohto roka by bolo moţné zabezpečiť kultúrne vystúpenie súboru PUĽS, kde dotáciou  by 

sa pokryli náklady spojené s kultúrnym vystúpením, pričom poslanci OZ nemali v reakcii 

výhrady.   

Poslankyňa Mária Vaňková MBA uviedla, ţe dochádza často na jej pozemku pri  

rodinnom dome k poruchám vodovodného potrubia, pričom by bolo potrebné upovedomiť 

príslušný vodárenský podnik, ţe časté opravy spojené s prácou ťaţkej techniky na mieste 

obťaţujú ţivot jej a jej susedom, kde by bolo vhodné zabezpečiť zo strany vodárenského 

podniku  iné riešenie častých  opráv porúch a ich zamedzeniu napríklad prekládkou 

vodovodného potrubia, čo by bolo moţné počas plánovanej realizácie opravy cesty v smere 

na obec Vagrinec. 

Starosta obce v reakcii na podnet poslankyne uviedol, ţe berie na vedomie uvedené, 

pričom bude ţiadať o stanovisko príslušný vodárenský podnik po prípade správu a údrţbu 

ciest PSK o moţnostiach riešenia veci.     

 

5. ZÁVER 

 

 Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper skonštatoval, ţe zasadnutie obecného 

zastupiteľstva konané dňa 28.05.2021 rokovalo v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení.  

Po prerokovaní programu starosta obce poďakoval za účasť poslancom obecného 

zastupiteľstva a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Jesenský .................................... 

 

 

V Ladomirovej, dňa 01.06.2021 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

Michal Kucirka        ...................................................... 

 

Milan Demeter    ...................................................... 

 

 

 

        


