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Zápisnica zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 09.09.2021 o 17:00 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 odpredaja pozemku – Škurla Mikuláš  

3. Verejné vypočutie občanov k odpredaju obecného pozemku. 

4. Prerokovanie prenájmu sály OcÚ. 

5. Prerokovanie preplatenia dovolenky starostovi obce.  

6. Diskusia 

7. 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, Mgr. Lukáš Sirý, Ernest Cina,  

Michal Kucirka. 

Poslanec OZ  Milan Dţurban  svoju neúčasť ospravedlnil z pracovných dôvodov.  

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

uznášaniaschopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE - B) URČENIE ZAPISOVATEĽA 

 

Poslanci OZ určili  Ing. Vladimíra Krempaského  a Michala  Kucirku  za overovateľov 

zápisnice  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a za zapisovateľa určili Mgr. Pavla 

Jesenského. 

.  

UZNESENIE č. 51/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie za 

overovateľov zápisnice  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Ing. Vladimíra 

Krempaského  a Michala Kucirku a za zapisovateľa Mgr. Pavla Jesenského. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

Sirý, Ernest Cina, Michal Kucirka. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 51/2021. 

 

Podpísané dňa: 18. 09. 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 zmenu poradia navrhovaných 

bodov programu, kde ţiadal o výmenu poradia bodu programu č. 3,  za bod č.2.  

 

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. 52/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zmeny 

a doplnenie programu OZ. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

Sirý, Ernest Cina, Michal Kucirka. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 52/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 18. 09. 2021      PhDr. Vladislav Cuper 

               starosta obce 

 

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

Starosta obce prečítal pozmenený a doplnený návrh programu rokovania OZ.   

 

UZNESENIE č. 53/2021: 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.   Verejné vypočutie občanov k odpredaju obecného pozemku 

3.   Prerokovanie odpredaja pozemku – Škurla Mikuláš  

4.   Prerokovanie prenájmu sály OcÚ 

5.   Prerokovanie preplatenia dovolenky starostovi obce 

6.   Diskusia 

7.   Záver 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

Sirý, Ernest Cina, Michal Kucirka 

Proti: 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 53/2021. 

 

 

Podpísané dňa:  18. 09. 2021      PhDr. Vladislav Cuper 

              starosta obce 

 

 

2. VEREJNÉ VYPOČUTIE OBČANOV K ODPREDAJU OBECNÉHO POZEMKU 

 

Starosta obce k predmetnému bodu predloţil obecnému zastupiteľstvu ţiadosti 

o odkúpenie obecných pozemkov evidované obecným úradom pod č. záznamu 420/2021, kde 

ţiadateľ Mgr. Ján Krivka zaslal ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku č. parcely 232/1, 

ďalej ţiadosť pod č. záznamu 450/2021, kde ţiadateľ JUDr. Ján Pasnišin  zaslal ţiadosť o 

odkúpenie obecného pozemku č. parcely 232/1 a pod č. záznamu 474/2021, kde ţiadateľ Ján 

Varga zaslal ţiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku č. parcely 232/1.  

 

V priebehu rokovania dostali slovo všetci hore uvedený ţiadatelia, kde predniesli 

zámer a okolnosti ich záujmu o kúpu uvedeného obecného pozemku.      

 

 

UZNESENIE č. 54/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie 

informácie k ţiadostiam o kúpu obecného pozemku č. parcely 232/1 a to od Mgr. Jána 

Krivku, JUDr. Jána   Pasnišina a Jána Vargu.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

Sirý, Ernest Cina, Michal Kucirka 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 54/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 18. 09. 2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                  starosta obce 

 

       

 

3. PREROKOVANIE ODPREDAJA POZEMKU – ŠKURLA MIKULÁŠ 

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval predaj obecného pozemku 

novovytvorenej parcely č. 474/19 register C, zapísanej na LV 640– ostatná plocha  

o výmere 550 m2, kde zámer predaja bol schválený 06. 08. 2021, pričom sa neprihlásil 

ţiaden ďalší záujemca o kúpu, kde podľa starostu obce k predaju bol vypracovaný aj znalecký 

posudok s ohodnotením m2 uvedeného pozemku na sumu 2,85 Eur.   

 

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

 

UZNESENIE č. 55/2021: 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 
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Mikuláš Škurla, Ladomirová 6, nachádzajúceho sa v k. ú. Ladomirová, na základe jeho 

„Ţiadosti, zo dňa 12.07.2021: 

- Jedna sa o novovytvorenú parcelu 474/19, register C, zapísaná na LV 640 – 

ostatná plocha o výmere 550 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, ktorý vypracoval 

znalec p. Ing. arch. Ján Kimák, zo dňa 08.09.2021, a to 2,85,- EUR za m2, spolu za 

pozemok 1567,50,- EUR (550,00 m2 x 2,85,- 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, tak ako uviedlo v ţiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku a priamo susedí 

s jeho pozemkom vedeným na LV 10, parcela č. KN C 474/4, 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: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

Sirý, Ernest Cina, Michal Kucirka 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 55/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 18. 09. 2021      PhDr. Vladislav Cuper 

              starosta obce 

   

 

4. PREROKOVANIE PRENÁJMU SÁLY OCÚ 

 

K predmetnému bodu starosta obce podal informácie vo veci uskutočnenia sa 

poslednej tanečnej zábavy, ktorú organizoval Peter Sivák, kde opätovne obdŕţal niekoľko 

sťaţností. Poukázal na porušovanie nočného kľudu, najmä v čase po ukončení zábavy, kedy 

dochádza k prechodu osôb po obci. 

Poslankyňa Mária Vaňková, MBA ţiadala o podanie informácie, či došlo k úhrade 

časti dlţnej sumy na daniach u predchádzajúceho organizátora tanečnej zábavy a to Petra 

Siváka, ktorý pri schvaľovaní uviedol, ţe má v záujme po tanečnej zábave vyplatiť polovicu 

dlţnej sumy na daniach voči obci, kde starosta obce reagoval, ţe v predmetnej veci nebola 

úhrada vykonaná, z dôvodu, ţe podľa slov Petra Siváka nebola zábava finančne výnosná aţ 

tak, aby mohol vykonať predmetnú úhradu.  

V rámci ţiadosti sa na obecnom zastupiteľstve vyjadril aj samotný ţiadateľ Marián 

Sivák, ktorý uviedol, ţe chcel by zorganizovať tanečnú zábavu, ktorá by mu finančne 

pomohla nakoľko on sám má voči obci podlţnosti na dani v sume cca. 20,- EUR za 

predchádzajúci rok, pričom tento dlh by zo zárobku vyplatil. Ďalej dodal, ţe vo veci 

verejného poriadku v obci zabezpečí monitorovanie ním poverenými osobami, aby 

vykonávali dohľad v blízkosti OcÚ a celkovo po obci k zamedzeniu rušenia nočného kľudu.    
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UZNESENIE č. 56/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje ţiadosť 

Mariána Siváka, Ladomirová 151 o nájom obecnej sály na konanie tanečnej zábavy od 

18.00 h dňa 17. 09. 2021 do 03.00 h dňa 18. 09. 2021.   

 

HLASOVANIE: 

Za: 4.-Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, , Ernest Cina, Michal Kucirka 

Proti: 1.- Mgr. Pavol Jesenský 

Zdrţali sa: 1.-Mgr. Lukáš Sirý 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 56/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 18. 09. 2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

 

5. PREROKOVANIE PREPLATENIA DOVOLENKY STAROSTOVI OBCE 

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval jeho ţiadosť o preplatenie dovolenky, 

a to listom zo dňa 5.9.2021 nasledovne:  

 

„Starosta obce, týmto ţiadam poslancov OZ o preplatenie dovolenky vo výške 30 dní 

(zostatok dovolenky z predchádzajúceho roku 21 dní, dovolenka tento rok 30 dní, čerpanie 

tohto roku 6 dní – zostatok 45 dní).  

Odôvodnenie 

Ja ako starosta obce pracujem pre obec 24 hodín denne, čiţe som tu pre občanov 

nielen po pracovnej dobe, ale aj v nočných hodinách, cez víkendy. Zabezpečujem pre obec 

rôzne úlohy, za ktoré nemám ţiadne príplatky, napríklad príplatok za prácu v noci, príplatok 

za prácu cez víkendy, príplatok k cestovnému, príplatok za sobáše, príplatky za vykonanie 

osobitných úloh a pod. Aj keď mám dovolenku, neustále som niekoľká krát v práci, resp.  

telefonicky zabezpečujem rôzne úlohy, ktoré vyplývajú z môjho postavenia. Ako príklady 

môţem uviesť:   

1. Práca v noci – nočná kontrola rôznych podujatí, z dôvodu dodrţiavania nočného 

kľudu, pri rôznych rodinných oslavách, ale aj pri mimoriadnych situácií, ako sú povodne, 

horenie budovy na futbalovom ihrisku, zabezpečenie svietenia verejného osvetlenia, 

organizovanie kultúrnych podujatí obcou a pod. 

2. Práca cez víkendy – zabezpečenie domu smútku pri úmrtí občanov cez víkend, 

zabezpečenie obecných kultúrnych podujatí, zabezpečenie pre občanov obce sálu kultúrneho 

domu na rodinné oslavy, ale aj kary (poţičiavanie stolov, stoličiek), zabezpečenie verejného 

poriadku, zabezpečovanie podujatí, ako je napr. Dukelský beh mieru, zabezpečenie volieb 

(voľby do VÚC, Prezidentské voľby, voľby do Národnej rady SR) a iné.  

3. Príplatok k cestovnému – ako starosta obce potrebujem niekoľko krát do týţdňa 

navštíviť okresné mesto, či uţ z dôvodu nákupu potrieb pre obec, navštívenia Spoločnej 

obecnej úradovne, či uţ pri zabezpečení stavebných povolení, výplat pre zamestnancov, ďalej 

návšteva banky, úradu práce, zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, Okresného úradu, či 

uţ odbor katastrálny, krízového riadenia, ţivotného prostredia, prednostu, daňového úradu 

a pod. Pričom všetky náklady na dopravu si roky hradím z vlastných finančných prostriedkov.  

4. Príplatok za sobáše – väčšina sobášov sa koná cez víkend, a to aj v obci Medvedie. 

Za sobáše, ja ako sobášiaci nemám ţiaden príplatok, pričom sobášenie zabezpečujem uţ 5 rok 

a 5 rokov som taktieţ nemal uhradený ţiaden príplatok.  
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5. Príplatky za vykonanie mimoriadnych úloh – ide najmä o príplatok pri zabezpečení 

protipovodňových opatrení, ale aj za zabezpečenie krízových situácií spojené so šírením 

vírusu COVID-19, a to nielen v neustálom poskytovaní informácií občanom o opatreniach 

proti šíreniu vírusu COVID-19, ale ja zabezpečenie testovania. V roku 2020 sme v obci 

testovali občanov proti vírusu COVID-19, a to iba cez víkend 7.11.2020, 8.11.2020, 

31.10.2020 a 1.11.2020. V roku 2021 sme testovali 23.1.2021, 6.2.2021, 23.2.2021, 

27.2.2021, 13.13.2021, 20.3.2021, 27.3.2021, 3.4.2021, 10.4.2021, 17.4.2021, 24.4.2021, 

1.5.2021, 8.5.2021, 22.5.2021 a 5.6.2021. Čiţe v roku 2020 sme testovali 4 krát a v roku 2021 

to bolo 15 krát, a to všetko cez víkendy. Pričom chcem podotknúť, ţe sa v obci otestovalo 

cca. 4 tisíc občanov a obec zarobila na testovaní cca. 8 tis. EUR. Podotýkam, ţe všetky 

testovania prebiehali cez víkend a ja ako starosta obce a organizátor som musel byť neustále 

k dispozícii, ale aj pravidelne nahlasovať či uţ Okresnému krízovému štábu, resp. Národnému 

centrum zdravotníckych informácií informácie o testovaní.  

6. Iné – ako starosta obce som vykonával a vykonávam aj iné profesie, a to napr. 

stavebné práce, keď sme z vlastných zdrojov rekonštruovali obecnú sálu, resp. kuchyňu, ale aj 

sám s pomocníkmi sme postavili 50 m panelového plota na cintoríne, oplotenia 

veľkokapacitných kontajnerov, asfaltovanie výtlkov, kosenie verejného priestranstva, 

futbalového ihriska, zabezpečenie výstavby nových WC, zapisovateľa obecného 

zastupiteľstva a iné práce, ktoré bolo potrebné nad rámec mojej profesie pre obec vykonať.  

Vzhľadom nielen na hore uvedené skutočnosti, nie je moţné z mojej strany ako 

starostu obce si vyčerpať dovolenku v plnej výške, a preto ţiadam obecné zastupiteľstvo 

o preplatenie časti zostatku mojej dovolenky.“   

 

Poslankyňa Mária Vaňková MBA k tomuto bodu uviedla, ţe doposiaľ jej nie je 

známe, ako obec hospodárila za polrok roku 2021, kde z uvedeného dôvodu neodporúčala 

poslancom OZ schválenie preplatenia dovolenky do doby zistenia finančných moţností 

rozpočtu obce. 

Poslanec Mgr. Pavol Jesenský uviedol, ţe výkon funkcie starostu je spojený nielen so 

stanovenou pracovnou dobou, ale aj s prácou mimo nej, kde s poukázaním na rok 2021, kedy 

sa starosta obce angaţoval pri zabezpečovaní v rámci celoplošného testovania, ktoré bolo 

časovo náročné, ale taktieţ uvedená činnosť v réţii obce bola finančným plusom pre obec, 

teda odporučil preplatenie dovolenky, z uvedených dôvodov jej nevyčerpania.     

 

O predmetnej ţiadosti dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia:   

 

UZNESENIE č. 57/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje 

preplatenie dovolenky v počte 30 dní starostovi obce Ladomirová, PhDr. Vladislavovi 

Cuperovi.   

 

HLASOVANIE: 

Za: 3.-Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mgr. Lukáš Sirý 

Proti: 1.-Mária Vaňková MBA 

Zdrţali sa: 2.-Michal Kucirka, Ernest Cina 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej NESCHVÁLILO UZNESENIE č. 57/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 18. 09. 2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  
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6. DISKUSIA 

 

V predmetnom bode starosta obce informoval poslancov OZ o skutočnosti, ţe Mária 

Drozdová k 01. 09. 2021 ukončí pracovný pomer s obcou Ladomirová, na jej ţiadosť pričom 

starosta obce dodal, ţe má naďalej záujem o vykonávanie činnosti vo veci vedenia 

účtovníctva z jej strany avšak nie ako zamestnanca, ale ako poskytovateľa sluţieb za 

dohodnutých podmienok zahrňujúce aj hmotnú zodpovednosť.      

 

V predmetnom bode starosta obce informoval poslancov OZ o skutočnosti, ţe 

spoločnosť BPS (bioplynová stanica) nezaplatila dane tak ako to bolo dohodnuté, pričom tieto 

finančné prostriedky mali po dohode vyplatiť pôţičku p. Ilečkovi, kde po tejto skutočnosti 

v dlţnej sume okolo 8.000 € bude ďalej obec splácať potom ako bola ústne  vykonaná dohoda 

s p. Ilečkom, kde tento dodatok zmluvy o pôţičke bude spracovaný aj písomne.  

V predmetnom bode starosta obce informoval poslancov OZ o stave výstavby toaliet 

na OcÚ, ktorá prebieha priebeţne, kde v danej veci bola dokončená hrubá stavba, rozvody 

elektriny, odpadov a vody, pričom v ďalšej fáze je potrebné vykonať obkladanie stien 

obkladom a poloţenie dlaţby, kde k termínu ukončenia sa nevedel vyjadriť z dôvodu, ţe 

doposiaľ nebol ešte zabezpečený obkladač dlaţieb, pričom obkladači z obce Ladomirová po 

oslovení na výkon týchto prác ponuku odmietli z dôvodu ich pracovnej vyťaţenosti 

a dohodnutých iných projektov. 

V predmetnom bode poslankyňa Mária Vaňková MBA uviedla, ţe ešte zo zápisnice 

OZ  z roku 2016 vyhľadala, ţe po odstránení čakárne - zastávky v smere na obec Vagrinec 

malo dôjsť k výstavbe novej čakárne - zastávky oproti odstránenej, kde občania obce ju 

informovali o nutnosti výstavby tejto veci.  

Starosta obce ako reakciu na podnet uviedol, ţe rekonštrukcia cesty III. triedy 

Ladomirová – Vagrinec spadajúca pod PSK zahŕňa v plánoch aj výstavbu čakárne - zastávky, 

kde realizácia rekonštrukcie tejto cesty sa podľa jeho informácii by mala začať v čo 

najbliţšom čase teda občania obce sa konečne dočkajú vyriešenia tohto problému. 

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

plasty, ktorý je majetkom obce a obec ho zapoţičala Marekovi Biskupovi, pričom uţ 

niekoľko krát bolo v danej veci podávané ústne doţiadanie na starostu obce o tejto 

skutočnosti.  

Starosta obce ako reakciu na podnet uviedol, ţe  lis na plasty je stále u Mareka 

Biskupa, pričom nedokázal sa telefonicky spojiť s p. Biskupom, aby došlo k navráteniu veci.  

Poslanec Mgr. Pavol  Jesenský uviedol ako reakciu, ţe uţ toľko krát je predmetná vec 

prejednávaná  na OZ, ţe by bolo potrebné ju riešiť písomnou výzvou – doporučeným listom 
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a v prípade nejavenia záujmu zo strany Mareka Biskupa o vrátenie veci, s ktorou nakladá 

nevedno ako, by bolo potrebné vec riešiť aj právnou cestou. 

V predmetnom bode poslanec Mgr. Pavol Jesenský uviedol, ţe je potrebné vyriešiť 

situáciu s komunálnym odpadom, ktorý sa nachádza opäť vo veľkom mnoţstve v potoku, 

ktorý tečie z lesného porastu poza rodinné domy p. Markoviča aţ p. Hríbikovej, kde 

navrhnuté riešenie zachytávača komunálneho odpadu by bolo potrebné zrealizovať pri 

rómskej osade, odkiaľ je pôvod komunálneho odpadu teda tohto znečistenia a to v čo 

najkratšom čase, pričom vyrobenie a osadenie kovového zachytávača by mohol zrealizovať 

Pavel Jesenský, Ladomirová 198, ktorý je sám dotknutý touto situáciou. Poslanec Mgr. Pavol 

Jesenský ďalej poukázal na havarijný stav zábradlia na moste v smere do Popovca, kde by 

bolo taktieţ potrebné, vykonať na tomto moste opravy, nakoľko zábradlia nie sú bezpečné, na 

niektorých miestach sú spojenia s betónovými panelmi nefunkčné, kde poslanec navrhol 

spojenie aspoň dvoch zábradlí rôznych panelov na pevno k sebe, aby nedochádzalo 

ku kývaniu sa zábradlia a taktieţ by to mohlo vyriešiť problém s posúvaním sa betónových 

panelov ku ktorému dochádza beţnou jazdou vozidiel. K navrhovanej veci ţiadal poslanec 

vyjadrenie OZ, nakoľko ak by došlo k realizácii uvedených vecí osobou Pavel Jesenský, 

Ladomirová 198, tak ten by mal mať s obcou Ladomirová vypracovanú dohodu o vykonaní 

prác, na základe ktorej by bolo moţné vec realizovať.  

OZ v reakcii v plnej miere vzalo na vedomie návrh poslanca Mgr. Pavla Jesenského, 

kde neboli voči návrhu podané ţiadne námietky.  

V predmetnom bode poslankyňa Mária Vaňková MBA uviedla, ţe je potrebné podať 

návrh na výberové konanie kontrolóra obce Ladomirová.  

Starosta obce ako reakciu na podnet uviedol, ţe v čo najkratšom čase podľa platnej 

legislatívy s potrebnými náleţitosťami opäť vyhlási výberové konanie na kontrolóra obce 

Ladomirová. 

V predmetnom bode poslanec Ernest Cina uviedol, ţe po rómskej osade obce sa 

vykonáva neoprávnený predaj z rôznych vozidiel, kde uvedené konanie ţiada vyriešiť. 

 Starosta obce ako reakciu na podnet uviedol, ţe obec neeviduje ţiadnu ţiadosť na 

obdobný predaj po rómskej osade a taktieţ nevydala ţiadne povolenie na predmetný predaj, 

kde v prípade opakovania sa tohto predaja je potrebné hneď v čase predaja telefonicky 

upovedomiť jeho po prípade políciu, ktorá to na mieste bude riešiť.    

 

 

 

7. ZÁVER 

 

 Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper  skonštatoval, ţe VII. Zasadnutie obecného 

zastupiteľstva konané dňa 09.09.2021 rokovalo v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení.  
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Po prerokovaní programu  starosta obce poďakoval za účasť poslancom obecného 

zastupiteľstva a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

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

 

 

V Ladomirovej, dňa 18. 09.2021 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

        


