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Zápisnica zo IV.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 09.07.2021 o 18:00 hod.  
 

Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladomirovej zvolal starosta obce  

PhDr. Vladislav Cuper 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 - Škurla Michal  

3. Prerokovanie odpredaja pozemku – Oleár Peter   

4. Prerokovanie ,,Vladimír Kočan ELKVANT“ vytvorenie optickej siete   

5. Prerokovanie výzvy ,,Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ“ 

6. Prerokovanie nájmu sály – Michal Dţurban 

7. Prerokovanie a schválenie ,, Záverečný účet za rok 2020“  

8. Diskusia. 

9. 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, Michal Kucirka a Milan Dţurban. 

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

zdravotných dôvodov.  

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

uznášaniaschopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE - B) URČENIE ZAPISOVATEĽA 

 

Poslanci OZ určili  za zapisovateľa Mgr. Pavla Jesenského a za overovateľov 

zápisnice boli určený Mária Vaňková MBA a Ing. Vladimir  Krempaský.  

 

UZNESENIE č. 34/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie za 

overovateľov zápisnice  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Máriu Vaňkovú MBA 

a Ing. Vladimíra  Krempaského  a za zapisovateľa Mgr. Pavla Jesenského. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 5.- Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský, Milan Dţurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 34/2021.  

 

Podpísané dňa 18. 07. 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. 

 

Poslankyňa OZ Mária Vaňková MBA  podala návrh na doplnenie programu o bod 

v znení ,,Prerokovanie - predloţenie záznamu o splnení povinnosti verejného funkcionára“ 

 

Starosta obce podal návrh na opravu bodu č. 2 navrhovaného programu, kde došlo 

k chybe v mene osoby, teda po zmene bude bod č. 2 v znení „Prerokovanie – Odvolanie sa 

Mikuláša Škurlu k odpredaju obecného pozemku.“ 

 

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

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

 

UZNESENIE č. 35/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zmeny 

a doplnenie programu OZ. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 5.- Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský, Milan Dţurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 35/2021.  

 

Podpísané dňa 18. 07. 2021      PhDr. Vladislav Cuper 

               starosta obce 

 

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

Starosta obce prečítal pozmenený a doplnený návrh programu rokovania OZ.   

 

UZNESENIE č. 36/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje   pozmenený 

a doplnený  návrh programu   OZ v následnom znení: 

 

1. Otvorenie 

- Určenie zapisovateľa 

- Určenie overovateľov zápisnice 

- Návrh programu rokovania OZ 

- Schválenie programu rokovania OZ 

2.  Prerokovanie – Odvolanie sa Mikuláša Škurlu k odpredaju obecného pozemku 

3. Prerokovanie odpredaja pozemku – Peter Oleár 

4. Prerokovanie - ,,Vladimír Kočan ELKVANT“ vytvorenie optickej siete   

5. Prerokovanie výzvy ,,Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ“ 

6. Prerokovanie nájmu sály – Michal Dţurban 

7. Prerokovanie a schválenie ,, Záverečný účet za rok 2020“  

8. Prerokovanie - predloţenie záznamu o splnení povinnosti verejného funkcionára 

9. Diskusia. 

10. Záver. 
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HLASOVANIE: 

Za: 5. - Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková   MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský, Milan Dţurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 36/2021.  

 

Podpísané dňa 18. 07. 2021       PhDr. Vladislav Cuper 

                starosta obce 

 

 

2. PREROKOVANIE - ODVOLANIE MIKULÁŠA ŠKURLUK ODPREDAJU    

OBECNÉHO POZEMKU 

  

 Na OZ sa dostavil Mikuláš Škurla, ktorý dostal od poslancov OZ slovo k prezentácii 

odvolania sa voči neodpredaniu pozemku, o ktorý ţiadal písomne a nebolo mu vyhovené, teda 

OZ mu neschválilo odpredanie obecného pozemku. Mikuláš Škurla predniesol pred OZ celú 

vec ohľadom kúpy predmetného pozemku a poukázal na účel jeho kúpy. 

 

 Starosta obce k veci uviedol, ţe z dôvodu prerokovaného uznesenia č. 20/2021 

ohľadom odpredania obecného pozemku Mikulášovi Škurlovi  na základe jeho ţiadosti zo dňa 

19. 05. 2020 je potrebné k znovu prerokovaniu dotknutej veci zaslať novú ţiadosť 

o odkúpenie obecného pozemku. 

  

UZNESENIE č. 37/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie 

odvolanie Mikuláša Škurlu k prerokovanému odpredaju obecného pozemku na základe 

jeho ţiadosti a odporúča  Mikulášovi Škurlovi podať novú ţiadosť o kúpe.  

HLASOVANIE: 

Za: 5. - Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský, Milan Dţurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 37/2021.  

 

Podpísané dňa 18. 07. 2021       PhDr. Vladislav Cuper 

                        starosta obce 

 

 

3. PREROKOVANIE ODPREDAJA POZEMKU – PETER OLEÁR 

 

Starosta obce uviedol, ţe k predaju obecného pozemku na základe ţiadosti Petra 

Oleára  bol spracovaný znalecký posudok evidovaný obcou Ladomirová pod č. 70/2021 , 

ktorý  predloţil na OZ, kde cena pozemku  v danej lokalite obce Ladomirová bola stanovená 

znalcom na sumu 2,70 Eur,-/m2 teda pozemok parcely 531/2, registra C, zapísaného na LV 

640 – ostatná plocha o celkovej výmere 419 m2, ktorého vlastníkom je obec bol po prepočte 

vyčíslený na celkovú sumu 1.131,30 Eur, kde starosta obce dodal, ţe neodporúča obecnému 
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zastupiteľstvu napriek osobitnému zreteľu predaja predávať tento pozemok pod stanovenú 

celkovú cenu. 

 Starosta obce uviedol, ţe predmetný pozemok sa predáva z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, kde dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe sa ţiadateľ v minulosti 

o pozemok staral a doposiaľ sa naďalej stará - priebeţne ho kosí, kde tento pozemok priamo 

susedí s jeho pozemkom vedeným na LV 451, parcela č. KN C 465, ktorého je 

spoluvlastníkom. Ďalej dodal, ţe pozemok obec nevyuţívala a ani nevyuţíva, kde pozemok je 

pre obec nevyuţiteľný a predajom nebudú dotknutí a nebudú mať obmedzený prístup ostatný 

vlastníci susediacich pozemkov.  

  

 Poslanec Ing. Vladimír Krempaský uviedol, ţe skutočne nie je dôvod pre zniţovanie 

ceny pozemku, nie len tohto, ale kaţdého v katastrálnom území obce Ladomirová pričom 

odporučil obecnému zastupiteľstvu nezniţovať cenu stanovenú znaleckým posudkom, kde 

dodal, ţe v danej veci sa jedná ešte o dobrú cenu, ktorá bude obcou predloţená kupujúcemu.   

  

Následne dal starosta obce o predmetnej veci hlasovať v znení uznesenia:  

 

UZNESENIE č. 38/2021: 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 kupujúcemu Oleár Peter, 8. Mája 

492/11, Svidník, nachádzajúceho sa v k. ú. Ladomirová, na základe jeho „Ţiadosti, 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, ţe všetky náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti bude hradiť kupujúci.  

- Pozemok sa predáva za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 70/2021, zo dňa 

9.7.2021, vypracovaným znalcom Ing. arch. Ján Kimák, kpt. Pavlíka 841/34, Svidník, 

a to za 2,70,- EUR za m2, spolu 419 m2 x 2,70,- EUR = 1131,- 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 sa ţiadateľ v minulosti o pozemok staral a stará, 

priebeţne ho kosí a priamo susedí s jeho pozemkom vedeným na LV 451, parcela č. KN C 

465, ktorého je spoluvlastníkom.  

- Obec pozemok neuţívala a ani nevyuţíva. Pozemok je pre obec nevyuţiteľný. 

Predajom pozemku nebudú dotknutí a nebudú mať obmedzený prístup ostatní vlastníci 

susediacich pozemkov.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 5.- Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský, Milan Dţurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej  SCHVÁLILO  UZNESENIE č. 38/2021.  

 

 

 

Podpísané dňa 18. 07. 2021       PhDr. Vladislav Cuper 

                         starosta obce 
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4. PREROKOVANIE ,,VLADIMÍR KOČAN ELKVANT“ VYTVORENIE 

OPTICKEJ SIETE 

 

Starosta obce prezentoval plán spoločnosti obchodného mena Vladimír Kočan 

ELKVANT, ktorá má záujem v obci Ladomirová vytvoriť optickú sieť pričom spoločnosť by 

začala s realizáciou výstavby uţ v tomto roku, kde pri výstavbe budú osadené nové stĺpy, 

ktoré by podľa vyjadrenia starostu obce boli osadené uţ len na obecných pozemkoch pred 

dvormi rodinných domov, kde tieto nové stĺpy by viedli kabeláţ s optickou sieťou.  

 

Ďalej starosta obce uviedol, ţe staré stĺpy, ktoré sú v správe obce Ladomirová, ktoré 

vedú kabeláţ s káblovou televíziou uţ nie sú v stave, aby slúţili aj uvedenému účelu optickej 

siete, pričom do budúcna z dôvodu finančnej zaťaţenosti na opravu týchto starých  stĺpov, ale 

aj najme z dôvodu očakávaného sa pripojenia občanov obce na kvalitnejšiu optickú sieť je 

predpoklad o zrušení týchto starých stĺpov a do budúcna k ich celkovému odstráneniu.   

 

Poslankyňa Mária Vaňková, MBA k veci dodala, či by nebolo moţné vytvoriť v obci 

infokanál, ktorý by občanov obce informoval o rôznych veciach ţivota v obci, ktorý by mohla 

práve prostredníctvom novej siete spoločnosť ELKKVANT vysielať. 

 

Starosta obce ako reakciu na dotaz poslankyne uviedol, ţe nevie akým spôsobom  

materiálno - technickým by mala spoločnosť ELKVANT pripravovať tento infokanál, 

nakoľko práve obec resp. on alebo iný zamestnanec by museli pripravovať všetky podklady 

v power pointe, kde takým spôsobom by bol obsah a informácie na stránke zobrazované, kde 

toho času sám vkladá informácie a spravuje internetovú stránku obce, kde predmetná činnosť 

v súvislosti s vytvorením infokanálu, by bola ešte viac časovo náročnejšia, avšak v budúcnosti 

aj takýto informačný prostriedok pre občanov nevylučuje.  

 

Následne dal starosta obce o predmetnej veci hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 39/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje Zmluvu 

o vzájomnej spolupráci pri rekonštrukcii a rozšírení elektronickej komunikačnej siete 

obce Ladomirová o optickú sieť pre poskytovanie optického internetu a televízie, a to na 

základe ţiadosti p. Vladimír Kočan - ELKVANT.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 5. Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský, Milan Dţurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 39/2021.   

 

 

 

Podpísané dňa 18. 07. 2021       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce 
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5. PREROKOVANIE VÝZVY ZVÝŠENÝCH KAPACÍT INFRAŠTRUKTÚRY 

MATERSKÝCH ŠKÔL 

 

Starosta obce prezentoval  pripravovanú výzvu, kde dotácia by sa dotýkala výstavby 

novej budovy materskej škôlky, ktorá by sa mala nachádzať v areály školy s kapacitou 40 detí 

pričom v danej veci je poskytnutá dotácia na jedno dieťa na sumu max. 8.950,- Eur (s DPH),  

kde následné finančné výdavky obce po schválení projektu sa budú pohybovať v zmluvne 

určenom  5%spolufinancovaní zo schválenej sumy. Na záver starosta obce odporučil 

zapojenie sa do predmetnej výzvy z dôvodu, ţe uţ teraz podľa počtu detí v obci Ladomirová  

kapacita terajšej materskej škôlky nepostačuje.     

   

Následne dal starosta obce o predmetnej veci hlasovať v znení uznesenia:  

 

UZNESENIE  č. 40/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zapojenie sa 

do výzvy ,,IROP-PO2-SC221-2021-67, Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, 

2- Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným sluţbám / 2.2.1 – Zvýšenie hrubej 

zaškolenosti detí materských škôl“. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 5. Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský, Milan Dţurban 

Proti: 0   

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 40/2021.   

 

 

 

Podpísané dňa 18. 07. 2021       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce 

 

 

6. PREROKOVANIE NÁJMU SÁLY – MICHAL DŢURBAN 

 

Starosta obce prezentoval písomnú ţiadosť Michala Dţurbana vo veci nájmu obecnej 

sály obce Ladomirová na účel spoločenskej akcie ,,Benefičný koncert - Romfest“ tunajšej 

kapely názvu ,,Fanky“, ktorej zhorela aparatúra pri poţiari šatní pri ihrisku, kde predmetný 

nájom, teda konanie sa koncertu je naplánované na obdobie od dňa 16. 07. 2021 v čase od 

18.00 h do 03.00 h dňa 17. 07. 2021.  

 

Na OZ sa dostavili členovia hudobnej skupiny  Peter Cina a Michal Dţurban, ktorí  

dostali od poslancov OZ slovo k prezentácii ţiadosti,  ktorí uviedli, ţe uţ v minulosti 

niekoľko krát pomáhali pri obecných akciách pri ozvučovaní priestorov, kde práve teraz 

potrebujú pomoc oni, nakoľko splácajú aparatúru, pričom ani kvôli opatreniam  súvisiacich 

s epidémiou nehrali a nemali iné moţnosti zárobku.   

 

K veci vystúpil poslanec Mgr. Pavol Jesenský, ktorý uviedol, ţe chápe situáciu, 

v ktorej sa kapela ocitla avšak z pohľadu, ţe v minulosti boli sťaţnosti na obdobný typ 

spoločenských akcií, tak preto je potrebné zváţiť dôsledky moţnej opätovnej nespokojnosti 

občanov, ale aj riziká poškodenia materiálnej vybavenosti priestorov obecnej sály, nakoľko 

nie je moţné odhadnúť počet osôb, ktorí sa dostavia na tento typ spoločenskej akcie.  
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Poslankyňa Mária Vaňková, MBA uviedla, ţe účel sály je aj na tento typ 

spoločenských akcii, pričom dodala, ţe na tom základe, ţe sa jedná o benefičný koncert na 

pomoc kapele, by bolo vhodné poplatok za nájom sály odpustiť.  

 

Starosta obce na podnet o odpustenie poplatku za nájom obecnej sály navrhol, ţe ak 

chcú poslanci OZ pomôcť usporiadateľovi tak  minimálne, ţe nájomné bude symbolické a to 

1,-€. 

 

Následne dal zástupca starostu o predmetnej veci hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE  č. 41/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje ţiadosť 

Michala Dţurbana o poskytnutie obecnej sály na obdobie od 18.00 h dňa 16. 07. 2021 do 

03.00 h dňa 17.07.2021 za účelom usporiadania spoločenskej akcie ,,Benefičný koncert – 

Romfest hudobnej skupiny Fanky“ za cenu nájomného 1,- Eur.     

 

HLASOVANIE: 

Za: 4.- Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka, Milan Dţurban. 

Proti: 0 

Zdrţali sa: Mgr. Pavol Jesenský 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 41/2021.   

 

 

Podpísané dňa 18. 07. 2021       PhDr. Vladislav Cuper 

                         starosta obce 

 

7. PREROKOVANIE ,,ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020“ 

 

K predmetnému bodu starosta obce uviedol, ţe na základe zaslaných materiálov 

poslancom OZ títo by mali byť informovaný o záverečnom účte obce, kde je potrebné brať na 

vedomie schodok rozpočtového hospodárenia.  

 

Následne dal starosta obce o predmetnej veci hlasovať v znení uznesenia:  

 

UZNESENIE č. 42/2021:  

a) Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje Záverečný účet obce 

Ladomirová a celoročné hospodárenie za rok 2020 a to bez výhrad. 

b) Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie  schodok rozpočtového 

hospodárenia.  

  

HLASOVANIE: 

Za:5. Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský, Milan Dţurban. 

Proti: 0. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 41/2021.   

 

 

  Podpísané dňa 18. 07. 2021       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce 
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8. PREROKOVANIE PREDLOŢENIA ZÁZNAMU O SPLNENÍ POVINNOSTI 

VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA 

 

K predmetnému bodu podala správu predsedníčka komisie OZ podľa č. 7, ods. 5 

zákona o ochrane verejného záujmu  pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov Mária Vaňková, MBA, ktorej výsledkom záznamu neboli zistené porušenie 

povinností verejného funkcionára. 

 

Predmetný záznam o splnení povinností verejného funkcionára na podnet poslankyne 

Márie Vaňkovej, MBA bude prílohou zápisnice OZ.   

 

UZNESENIE  č. 43/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie 

v plnom rozsahu obsah  Záznamu o splnení povinností verejného funkcionára – PhDr. 

Vladislava Cupera.  

 

HLASOVANIE: 

Za:5. Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský, Milan Dţurban 

Proti: 0. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 43/2021.   

 

 

  Podpísané dňa 18. 07. 2021       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce 

 

 

9. DISKUSIA 

 

V predmetnom bode starosta obce podal informáciu o skutočnostiach, ţe poslanci OZ 

Mária Šmajdová a Michal Demeter sa ani raz v priebehu roka nezúčastnili na obecnom 

zastupiteľstve, kde po zistení všetkých skutočností na najbliţšom zastupiteľstve bude zrejmé, 

či uvedeným poslancom uţ nezanikol mandát poslanca OZ.    

V predmetnom bode poslankyňa Mária Vaňková, MBA uviedla, ţe ako to je 

s vyplatením pôţičky obce voči p. Ilečkovi, kde zaviazala sa k tomu spoločnosť obchodného 

mena BPS Ladomirová, pričom starosta obce na reakciu  uviedol, ţe do 30. 08. 2021 malo 

dôjsť podľa vzájomnej dohody o splatenie, pričom informáciu starosta obce podá na 

najbliţšom OZ.  

V predmetnom bode poslankyňa Mária Vaňková, MBA uviedla, ţe čo je s lisom, ktorí 

bol zapoţičaný p. Biskupovi, kde starosta obce na reakciu uviedol, ţe má dohodnuté  

stretnutie s Marekom Biskupom niekedy v priebehu ďalšieho týţdňa, teda informáciu vo veci 

podá na najbliţšom OZ.  

V predmetnom bode poslankyňa Mária Vaňková, MBA uviedla, ţe kedy bude 

ukončená celková inventúra majetku obce, kde na reakciu starosta obce uviedol, ţe mu bolo 



OBEC LADOMIROVÁ 
 Ladomirová 33, 090 03  Ladomirová 
 

9 
 

 

prezentované, ţe p. Drozdová sa mala dohodnúť práve s poslankyňou p. Vaňkovou 

o spracovaní predmetnej inventúry, kde poslankyňa p. Vaňková na reakciu nemala vedomosť 

o tejto dohode. 

V predmetnom bode poslanec Mgr. Pavol Jesenský uviedol, ţe v súvislosti s opravami 

výtlkov miestnej komunikácie a úpravou kriţovatiek spoločnosť SVG s poukázaním na 

nepriaznivý vývoj cien v stavebníctve nemôţe garantovať prvotne prezentovanú cenu, kde sa 

malo jednať o sumu 22,-EUR za m2(bez DPH), pričom do 20. 07. 2021 predloţí uvedená 

spoločnosť novú cenovú ponuku, ktorá bude zaslaná e-mailom na obec Ladomirová.     

 V predmetnom bode starosta obce prezentoval poslancom OZ plán výstavby toaliet, 

kde informoval poslancov o prebiehajúcej výstavbe.   

 

 

10. ZÁVER 

 

 Starosta obce konštatoval, ţe IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané sa dňa 

09.07.2021 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, dňa18.07.2021 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

Mária Vaňková, MBA     ...................................................... 

 

Ing. Vladimír Krempaský  ...................................................... 

 

 

 

        


