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Zápisnica zo 6.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 05.08.2021 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. Zloţenie sľubu nastupujúcich poslancov OZ. 

3. Prerokovanie sťaţnosti. 

4. Prerokovanie prenájmu sály OcÚ. 

5. Prerokovanie odpredaja pozemkov. 

6. Prerokovanie projektu výstavby miestnych komunikácií.  

7. Prerokovanie projektov MAS – Dukla.  

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: Ing. Vladimír 

Krempaský, Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka. Ďalej na OZ sa dostavili na zloţenie 

sľubu noví poslanci OZ Ernest Cina a Mgr. Lukáš Sirý. 

Poslanci OZ Mgr. Pavol Jesenský a Milan Dţurban svoju neúčasť ospravedlnili 

z rodinných dôvodov.  

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

uznášaniaschopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE - B) URČENIE ZAPISOVATEĽA 

 

Poslanci OZ určili  za zapisovateľa PhDr. Vladislava Cupera a za overovateľov 

zápisnice boli určený Ernest Cina a Mgr. Lukáš Sirý.  

 

UZNESENIE č. 44/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie za 

overovateľov zápisnice  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Ernesta Cinu a Mgr. 

Lukáša Sirý  a za zapisovateľa PhDr. Vladislav Cuper. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 3.- Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka, . 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 44/2021.  

 

Podpísané dňa 09.08.2021    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. 

 

Ţiaden poslanec nemal ďalšie návrhy na doplnenie alebo iné zmeny.   

 

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

Starosta obce opätovne prečítal návrh programu rokovania OZ a dal o ňom hlasovať 

 

UZNESENIE č. 45/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej návrh programu   OZ 

schvaľuje v následnom znení: 

 

1. Otvorenie. 

- Určenie zapisovateľa. 

- Určenie overovateľov zápisnice. 

- Návrh programu rokovania OZ. 

- Schválenie programu rokovania OZ. 

2. Zloţenie sľubu nastupujúcich poslancov OZ. 

3. Prerokovanie sťaţnosti. 

4. Prerokovanie prenájmu sály OcÚ. 

5. Prerokovanie odpredaja pozemkov. 

6. Prerokovanie projektu výstavby miestnych komunikácií.  

7. Prerokovanie projektov MAS – Dukla.  

8. Diskusia. 

9. Záver. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 3. - Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková   MBA, Michal Kucirka,   

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 45/2021.  

 

 

Podpísané dňa 09.08.2021        PhDr. Vladislav Cuper 

                starosta obce 

 

 

2. ZLOŽENIE SĽUBU NASTUPUJÚCICH POSLANCOV OZ 

  

 Starosta obce informoval poslancov OZ, ţe poslancom p. Mgr. Anna Šmajdová a p. 

Michal Demeter, zanikli mandáty poslancov OZ, z dôvodu, ţe v zmysle zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, podľa § 25, ods. 2, písm. g) sa počas jedného roka nezúčastnili ani 

raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Ďalší náhradníci na poslancov OZ sú p. Ernest 

Cina a Mgr. Lukáš Sirý, ktorí vo voľbách dosiahli rovnaký počet hlasov 130.  

Následne noví poslanci OZ zloţili sľub a prevzali „Osvedčenia za poslanca obecného 

zastupiteľstva“. 
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3. PREROKOVANIE SŤAŽNOSTI 

 

Obec obdŕţala sťaţnosť na konanie spoločenskej akcie „Benefičný koncert – Romfest 

hudobnej skupiny Fanky“, ktorý  sa konal 16.07.2021. Znenie sťaţnosti od p. Róberta Udiča: 

„Dobrý deň, sme veľmi rozhorčení s akcií, ktoré sa dejú po nociach aj napriek tomu, 

že je koronavírus. Po nociach sa nedá spať a nemôžeme si otvoriť ani okno. Keď sa skončí 

zábava, ešte nie je koniec hluku. To chcete podporovať? Všade je neporiadok, pri obecnom 

úrade je polámaná lavička. My máme trpieť lebo iný sa chcú zabávať? Vás zo zastupiteľstva 

to nezaujíma lebo bývate ďaleko od OÚ okrem p. Jesenského. Bolo nám povedané zo 

zastupiteľstva, že je to diskriminácia nepovoľovať Rómom zábavy. Ale My sme 

diskriminovaní. Voči nám je to neohľaduplné. Celý týždeň je hluk po celej dedine a príde 

víkend, človek si chce v noci oddýchnuť a do rána mu z hudby hučí v hlave. Prečo sa to nerobí 

na veľkom ihrisku, keď Vám nevadí hluk. Želáme si aby ste sa nad tým zamysleli a dodržiavali 

nočný kľud. Nerobte druhým to, čo nechcete, aby Vám robili. S pozdravom Vaši platiči daní.“ 

 Poslanec p. Lukáš Sirý sa ako pracovník Policajného zboru vyjadril, ţe konanie 

takýchto akcií je zaťaţujúce aj pre políciu, pretoţe táto musí niekoľko krát kvôli kontrole 

poriadku navštíviť obec a taktieţ reagovať na anonymné telefonáty. Pri konaní takýchto akcií, 

by malo byť po obci ticho a akcia by sa mala zamerať iba čisto na kultúrny dom. Poslankyňa 

p. Mária Vaňková uviedla, ţe kultúrny dom ma slúţiť pre všetkých obyvateľov, a to aj na 

konanie takýchto akcií, ktoré sa tu konali aj pred viac ako 20 rokmi a obyvateľom to nevadilo. 

Taktieţ poslanec p. Ernest Cina poukázal na to, ţe väčšina ľudí nechodí po obci, ale sadnú 

ráno do áut a odídu. Starosta obce uviedol, ţe na uvedenú sťaţnosť odpovedal, pričom táto 

akcia sa týkala podpory zo strany obce a OZ hudobnej skupiny Fanky, ktorej zhorela 

aparatúra, aby si finančne mohli prilepšiť a kúpiť nové nástroje.  

 

UZNESENIE č. 46/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie 

„Sťažnosť p. Róberta Udiča“.  
 

HLASOVANIE: 

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

Lukáš Sirý. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej  SCHVÁLILO  UZNESENIE č. 46/2021.  

 

 

 

Podpísané dňa 09.08.2021        PhDr. Vladislav Cuper 

                         starosta obce 

 

4. PREROKOVANIE PRENÁJMU SÁLY OCÚ 

 

Obec obdŕţala ţiadosť p. Peter Sivák na prenájom priestorov kultúrneho domu na deň 

20.08.2021, na konanie obecnej zábavy. P. Ing. Vladimír Krempaský sa opýtal, či menovaný 

ma zaplatené dlhy voči obci. Starosta obce poukázal, ţe p. Peter Sivák má dlh voči obci za 

neplatenie daní vo výške 628,- EUR. P. Peter Sivák uviedol, ţe polovicu dlhu vyplatí po 

ukončení tanečnej zábavy a dlh mu vznikol kvôli tomu, ţe z opatrovateľského príspevku, 

ktorý berie na manţelku mu nezostávajú finančné prostriedky na zaplatenie daní. Starosta 

uviedol, ţe mesačne keby si nielen on platil cca. 4,- EUR, tak za jeden rok má daň zaplatenú. 
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Poslanci ďalej uviedli, ţe sála kultúrneho domu je na to, aby sa vyuţívala pre všetkých 

občanov obce.  

Po rozprave poslancov OZ a ďalších pripomienkach, dal starosta obce o predmetnej 

veci hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 47/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje „Žiadosť 

o prenájom priestorov kultúrneho domu na deň 20.08.2021 p. Peter Sivák, Ladomirová 

151, za podmienky, že po ukončení obecnej zábavy zaplatí 50 % dlhu na daniach, a to vo 

výške 314,- EUR.  

 

HLASOVANIE: 

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

Lukáš Sirý. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej  SCHVÁLILO  UZNESENIE č. 47/2021.  

 

 

 

Podpísané dňa 09.08.2021        PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce 

 

 

5. PREROKOVANIE ODPREDAJA POZEMKOV 

 

Starosta obce prezentoval  „Ţiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku“ p. Mikuláš 

Škurla, Ladomirová 6. Poslanci s uvedenou ţiadosťou boli oboznámení a následne dal 

starosta obce o predmetnej veci hlasovať v znení uznesenia:  

 

UZNESENIE  č. 48/2021: 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 

„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.  
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HLASOVANIE: 

Za: 4.- Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Lukáš Sirý. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 – Ernest Cina 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej  SCHVÁLILO  UZNESENIE č. 48/2021.  

 

 

Podpísané dňa 09.08.2021        PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce 

 

 Následne starosta obce oboznámil poslancov OZ, že prišli ďalšie 3 žiadosti o kúpu 

ďalšieho pozemku, pričom tieto žiadosti predloží na prejednanie na ďalšie rokovanie 

OZ.  

 

6. PREROKOVANIE PROJEKTU VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

 

Starosta obce prezentoval, ţe v 10/2019 podal ţiadosť na čerpanie prostriedkov 

z financií Európskej únie na projekt „Rekonštrukcia a výstavba komunikácií v obci 

Ladomirová“.  Ide o rekonštrukciu a výstavbu komunikácii na rómskej osade. V 06/2021 obec 

dostala po zhruba roku a pol doţiadanie k doloţeniu ďalších potrebných pokladov k projektu. 

Jedným z takýchto podkladov je aj uznesenie obecného zastupiteľstva, ţe schvaľuje predloţiť 

uvedenú ţiadosť a schvaľuje spolufinancovanie a zabezpečí financovanie neoprávnených 

výdavkov. Starosta obce pritom poukázal na to, ţe si dal vypracovať opätovne cenovú ponuku 

na uvedený projekt, a to z dôvodu, ţe v čase koronakrízy išli ceny stavebných materiálov 

hore. Stavba, ktorá bola naprojektovaná projektantom bola vo výške cca. 100 tis. EUR. 

V súčasnosti by takáto stavba stála o 15 tis. EUR viac + obec by musela ešte uhradiť 5 % 

spolufinancovania, a to 6311,06,- EUR. Čiţe spolu by obec musela uhradiť viac ako 20 tis. 

EUR. Starosta obce pritom odporúča neschváliť uznesenie, pretoţe obec na to nemá finančné 

prostriedky.  

Väčšina poslancov OZ po rozprave mala podobný názor a preto starosta obce dal o 

predmetnej veci hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE  č. 49/2021:  

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej súhlasí: 

- s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO6-

SC611-2019-1, projekt z názvom „Rekonštrukcia a výstavba komunikácií v obci 

Ladomirová“,  

- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov vo výške 6311,06,-  

- so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné  na dosiahnutie cieľa. 

     

HLASOVANIE: 

Za: 1.- Ernest Cina 

Proti: 4 - Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka, Mgr. Lukáš 

Sirý. 

Zdržali sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej NESCHVÁLILO UZNESENIE č. 49/2021.   

 

 

Podpísané dňa  09.08.2021        PhDr. Vladislav Cuper 

                         starosta obce 

 

 

7. PREROKOVANIE PROJEKTOV MAS-DUKLA 

 

K predmetnému bodu starosta obce uviedol, ţe prostredníctvom MAS-DUKLA vyšli 

projekty, či uţ na podporu turistického ruchu, zveľadenie obce, resp. na rekonštrukciu domu 

smútku, výstavbu kanálov, úprava parkov a priestranstiev a pod. Uviedol, ţe je moţné 

v spolupráci s obcou Kapišová vybudovať vyhliadkovú veţu nad Ladomirovou smerom na 

Kapišovú, čím by sa po dlhých rokoch obnovila druţba medzi oboma obcami. Podal návrh, 

aby obec sa zapojila do projektu výstavby vyhliadkovej veţe a rekonštrukcii Domu smútku. 

Pretoţe Dom smútku je uţ zastaraný (drevené okná, rozbitá dlaţba, dvere a pod.), bolo by 

dobré ho rekonštruovať, vymeniť okná za plastové, dvere a pod., pretoţe v budúcnosti bude 

potrebné ho tak, či tak rekonštruovať a obec na to nebude mať finančné zdroje. Podobný 

názor mala aj poslankyňa p. Vaňková, ktorá taktieţ uviedla, ţe z uvedených projektov je 

rekonštrukcia  Domu smútku prioritou. Taktieţ podotkla, ţe obec sa môţe zapojiť do 

výstavby vyhliadkovej veţe, ale s tým, ţe obec môţe z neoprávnených výdavkov (výdavkov 

zaplatených nad rámec projektu) investovať maximálne 1000,- EUR.  

 

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

 

UZNESENIE č. 50/2021:  

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zapojenie sa do výzvy 067/7.5/1, 

podopatrenie 30975001 – 7.5 – Oblasť 309075001A0003 – 6B na výstavbu vyhliadkovej 

veže v spolupráci s Obcou Kapišová, a to z maximálnymi neoprávnenými výdavkami 

k projektu, ktoré by vznikli, a to do výšky 1000,- EUR.  

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zapojenie sa do výzvy 067/7.4/4, 

podopatrenie 309074001 – 7.4 – Oblasť 309074001A006 – 6B na rekonštrukciu 

a modernizáciu existujúcich domov smútku vrátane okolia. 

  

HLASOVANIE: 

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

Lukáš Sirý. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej  SCHVÁLILO  UZNESENIE č. 50/2021.  

 

 

 

  Podpísané dňa 09.08.2021       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce 
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8. DISKUSIA 

 

V diskusii vystúpil p. Matvej z p. Matvejovou: 

Pán Matvej uviedol, ţe cesty po obci sú v zlom stave a bolo by dobré, aby obec s tým 

niečo robila. Ďalej poukázal na to, ţe prečo sú kontajnery zatvorené, resp. boli zatvorené aj 

keď neboli celkom plné. Poţiadal, aby sa otváracie hodiny upravili, aby bola ku kontajnerom 

väčšia dostupnosť. Ďalej poukázal na to, ţe uţ pred niekoľkými rokmi  ţiadal starostu obce 

o zámenu jeho pozemku, na ktorom je obecná cesta, za obecný pozemok a do dnešnej doby to 

nebolo vysporiadané. 

Starosta obce sa k predmetným informáciám vyjadril nasledovne: 

Cesty:  

- Obec vie o tom, ţe cesty sú v zlom stave. Obec sa snaţila o riešenie uvedenej situácie 

aj prostredníctvom Úrady vlády, resp. Ministerstva dopravy. Štát v rámci výziev 

nepodporuje rekonštrukciu obecných ciest a komunikácii, ani prostredníctvom Úradu 

vlády, resp. Ministerstva dopravy. Cesty, ktoré sú v správe obce, za tie zodpovedá 

obec a obec si ich musí opraviť. Štát sa stará jedine o cesty 1.,.2.,3. triedy. Ďalej 

starosta uviedol, ţe splátky dlhu obce sa od júna 2021 zníţili z cca. 10 tis. EUR na cca. 

6 tis. EUR, pričom do dvoch týţdňov by mala prísť firma realizovať opravu miestnych 

komunikácií.  

- Poslanec p. Vladimír Krempaský uviedol, ţe sa taktieţ angaţoval do toho, aby sa 

opravili miestne komunikácie, ale ako uviedol starosta obce, štát nepodporuje opravu 

miestnych komunikácií v správe obce, čiţe nie je ţiadna šanca, aby obec dostala zo 

štátu finančné prostriedky na opravu ciest.  

Kontajnery: Starosta obce k prevádzkovaniu veľkoplošných kontajnerov povedal iba to, ţe 

obec realizuje jeden, maximálne 2 krát do mesiaca vývoz veľkokapacitných kontajnerov 

z ihriska a rómskej osady, obec to stojí pri vývoze 1 krát cca. 800,- EUR. Snaţí sa pritom, aby 

vývoz kontajnerov bol iba 1 krát v mesiaci, pretoţe minulý mesiac za 2 vývozy zaplatila obec 

1800,- EUR, čo je pre obec neúnosné. Preto týmto starosta obce vyzýva občanov, aby 

rešpektovali otváracie hodiny, pretoţe obec nemá peniaze na to, aby vyváţala kontajnery 

vţdy vtedy, keď sú plné. 

Vysporiadanie cesty: Vysporiadanie cesty pri p. Matvejovi rieši geodet p. Motyka zo 

Stropkova. Uţ rok sa snaţí, aby katastrálny úrad potvrdil geometrický plán, ale vzhľadom na 

to, ţe je nesúlad máp v katastri, kataster nechce potvrdiť geometrický plán vypracovaný p. 

Motykom. Starosta uviedol, ţe poţiadal o vyjadrenie p. Motyku, pričom ak mu vyjadrenie 

príde, informuje o tom p. Matveja a p. Matvejovú.  

V predmetnom bode starosta obce podal ďalšie informáciu o: 

Dane: Obec zverejnila v zmysle zákona na internetovej stránke obce neplatičov daní. Dlh na 

dani z nehnuteľností bol vo výške 17361,- EUR, pričom firma BPS Ladomirová s.r.o. 
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z uvedeného dlhu má dlh vo výške cca. 8000,- EUR. Najväčší dlh je dlh za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady vo výške 19870,- EUR. Skoro 90 % neplatičov pochádza zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. Predpis dane za odpady na rok 2021 bol vo výške 9307,- 

EUR, pričom občania uhradili k dnešnému dňu daň za rok 2021 vo výške 2339,- EUR. 

Taktieţ starosta obce uviedol, ţe Advokátska kancelária Mgr. Matúš Macko, bude v blízkej 

budúcnosti za obec vymáhať nedoplatky na dani, pričom občanom prídu domov listy na 

úhradu nedoplatkov. V prípade, ţe nedoplatky nebudú uhradené, uvedená advokátska 

kancelária bude vymáhať nedoplatky prostredníctvom exekúcie.   

Vymáhanie: Starosta obce podal informáciu, ţe prostredníctvom Advokátskej kancelárie 

Mgr. Matúš Macko, obec vymáha dlh od firmy M-Silnice, a to z dôvodu, ţe obec musela 

zaplatiť neoprávnené výdavky spojené s projektom výstavby potoka vo výške cca. 25 tis. 

EUR, pričom uvedená firma tieto neoprávnené výdavky obci nevrátila.  

 

Odpustenie pokuty: Starosta obce informoval, ţe Štátny fond rozvoja bývania odpustil skoro 

polovicu zmluvnej pokuty, ktorú obec dostala vo výške 15 tis. EUR, a to z dôvodu, ţe 

predchádzajúci starosta obce p. Vladimír Bojčik neuhrádzal splátky úveru do ŠFRB, čím 

ŠFRB odstúpil od zmluvy a vyrúbil obci pokutu vo výške 15 tis. EUR, čo je 25 % z úveru, 

ktorý bol obci poskytnutý. Obec vyplatila skoro polovicu zmluvnej pokuty a zbytok poţiadala 

o odpustenie. Starosta obce sa týmto poďakoval poslancovi p. Ing. Vladimírovi 

Krempaskému, za to, ţe pomohol uvedenú vec riešiť, čím obec ušetrila ďalších cca. 8 tis. 

EUR. 

 

Lisovací stroj: Starosta obce informoval poslancov, ţe sa z p. Biskupom dohodol, ţe p. 

Biskup uhradí za lisovací stroj sumu 400,- EUR.  

 

Zlaté krídlo: Starosta obce ďalej informoval občanov, ţe náš občan a poslanec OZ p. 

Vladimír Krempaský bol nominovaný na „Zlaté krídlo“. Ide o nomináciu osobností v letectve, 

pričom poţiadal nielen občanov, ale aj poslancov o jeho podporu.  

 

 Následne poţiadala o slovo poslankyňa p. Mária Vaňková:  

- Opýtala sa starostu obce, prečo nebolo vyhlásené v obecnom rozhlase konanie 

obecného zastupiteľstva. 

o  Odpoveď: Starosta obce uviedol, ţe sa nevyhlasovalo.  

- Uviedla, ţe občania sa sťaţovali na poslednú rozlúčku p. Škurlu v Dome smútku. 

V dome smútku bola pavučina, špinavé okná a pod.  

o  Odpoveď: Starosta obce uviedol, ţe sa bola sťaţovať p. Bučková, vie o tejto 

skutočnosti, pričom podotkol, ţe obci bolo nahlásené v piatok poobede, ţe 

nebohý zomrel. P. Mikitková mala dovolenku, starosta bol odcestovaný a p. 

Ján Sivák Dom smútku upratal. Okná na Dome smútku boli vyčistené pred 

mesiacom. Pavučina sa urobí z dňa na deň a keď boli okná špinavé, tak za ten 

jeden mesiac aj dáţď narobil svoje. Väčšinou obec má čas keď niekto zomrie, 

pekne upratať Dom smútku, teraz ten čas nebol, pričom za 5 rokov sme tu 

nemali ani jednu sťaţnosť na neporiadok v Dome smútku. 

- Ako je to so splácaním pôţičky pre p. Ilečka. 

o  Firma BPS Ladomirová, uhradila ďalšiu splátku, ktorou sa platí pôţička p. 

Ilečkovi, pričom ďalšie dve splátky má uvedená firma uhradiť do 31.08., čím 

bude p. Ilečko vyplatený. 

- Ako pokračuje výstavba toaliet. 
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o  V súčasnosti prebiehajú vodárenské práce, pričom od 16.08. majú začať 

elektrikárskej práce.  

- Opýtala sa o informáciu, či obec chce odkúpiť pozemok pri p. Marčišinovi.  

o  Starosta obce uviedol, ţe ho navštívil občan, ktorý má záujem o kúpu 

pozemku od. P. Štefancovej, za bytovkou. Pozemok za p. Marčišinom patrí 

nebohému p. Ducárovi z Krajného Čierneho, nebohému p. Zeľovi a p. 

Koropčákovej z Humenného. Po rozhovore s p. Marčišinovou starosta obce 

uviedol, ţe sa pokúsi zistiť telefónne číslo na p. Koropčákovú, pričom zistí, či 

menovaná má záujem svoju časť pozemku predať iným záujemcom.  

  

 

9. ZÁVER 

 

 Starosta obce konštatoval, ţe 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané sa dňa 

05.08.2021 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: PhDr. Vladislav Cuper 

 

 

V Ladomirovej, dňa 09.08.2021 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

 

Mgr. Lukáš Sirý   ...................................................... 

 

 

 

        


