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Zápisnica z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 14.07.2022 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 sťažnosti občanov na rušenie nočného kľudu. 

3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie sály na tanečnú zábavu. 

4. Prerokovanie žiadosti o prenájom priestorov hasičskej zbrojnice. 

5. Prerokovanie schválenia volebných obvodov a počtu poslancov OZ na voľby do OSO 

a VÚC. 

6. Prerokovanie a schválenie ,, Záverečný účet obce Ladomirová za rok 2021 “. 

7. Prerokovanie poskytnutie úveru.. 

      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, Ernest Cina, Michal Kucirka, 

Milan Džurban, Mgr. Lukáš Sirý. 

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

uznášaniaschopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE - B) URČENIE ZAPISOVATEĽA 

 

Poslanci OZ určili  Milana Dţurbana a Mgr. Lukáša Sirýho za overovateľov 

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

Jesenského. 

.  

UZNESENIE č. 11/2022: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie za 

overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Milana Dţurbana a Mgr. 

Lukáša Sirýho a za zapisovateľa Mgr. Pavla Jesenského. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 7.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Ernest Cina, 

Michal Kucirka, Milan Džurban, Mgr. Lukáš Sirý 

Proti: 0  
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Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej VZALO NA VEDOMIE UZNESENIE č. 11/2022. 

 

 

 

Podpísané dňa: 23. 07. 2022     PhDr. Vladislav Cuper 

                starosta obce  

 

 

C) NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

Starosta obce prečítal zverejnený návrh programu pričom požiadal poslancov OZ 

o doplnenie a prípadné zmeny. 

 

Poslanec Ing. Vladimír Krempaský žiadal o doplnenie programu OZ o bod  

,,Prerokovanie navýšenia základného úväzku starostu obce Ladomirová.“  

 

Starosta obce žiadal na základe žiadosti Jaroslava Demetera o doplnenie programu OZ 

o bod ,,Prerokovanie odpredaja obecného pozemku.“  

 

Následne dal  starosta obce o programe hlasovať v tomto znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 12/2022: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje návrh 

programu OZ. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 7.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Ernest Cina, 

Michal Kucirka, Milan Džurban, Mgr. Lukáš Sirý 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 12/2022. 

 

 

Podpísané dňa: 23. 07. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                starosta obce 

 

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

Starosta obce prečítal pozmenený  návrh programu rokovania OZ.   

 

UZNESENIE č. 13/2022: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje program 

v znení: 

 

Program:  

1.  Otvorenie. 

- Určenie zapisovateľa. 

- Určenie overovateľov zápisnice. 

- Návrh programu rokovania OZ. 

- Schválenie programu rokovania OZ. 

2.  Prerokovanie sťaţnosti občanov na rušenie nočného kľudu. 
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3.  Prerokovanie ţiadosti o poskytnutie sály na tanečnú zábavu. 

4.  Prerokovanie odpredaja obecného pozemku. 

5.  Prerokovanie ţiadosti o prenájom priestorov hasičskej zbrojnice. 

     6.  Prerokovanie navýšenia základného úväzku starostu obce Ladomirová.      

     7. Prerokovanie schválenia volebných obvodov a počtu poslancov OZ na voľby do 

            OSO  a VÚC. 

8. Prerokovanie a schválenie ,, Záverečný účet za rok 2021 “. 

9. Prerokovanie poskytnutia úveru. 

   10.   Diskusia. 

   11.   Záver. 

 

 

HLASOVANIE: 

Za: 7.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Ernest Cina, 

Michal Kucirka, Milan Džurban, Mgr. Lukáš Sirý 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 13/2022. 

 

 

Podpísané dňa:  23. 07. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                  starosta obce 

 

 

2. PREROKOVANIE SŤAŢNOSTI OBČANOV NA RUŠENIE KĽUDU 

 

Starosta obce k predmetnému bodu vyzval zo súhlasom OZ, aby svoju sťažnosť 

predniesli prítomní občania obce Ladomirová – p. Jesenská, p. Jesenský, p. Markovič a p. 

Omaska, ktorí uviedli opakujúce sa porušovania kľudu resp. verejného poriadku v časti obce 

pri rómskej osade, kde sa jednalo o problémy súvisiace najmä s hlukom, ktorý prichádza 

z obecného pozemku za potokom, v časti drevenej lávky, ktorý spôsobujú deti a mládež tým, 

že tam chodia hrať futbal, pričom hlasnými výkrikmi vulgárnych nadávok obťažujú život 

blízko bývajúcich občanov. Menovaní uviedli, že došlo k týmto konfliktom: 

1. Došlo k incidentu, keď na predmetné hore uvedené správanie bola nachádzajúca sa 

mládež upozornená p. Markovičovou a p. Jesenskou, kde následne boli tieto osoby mládežou 

vulgárne osočené.   

2. Ďalším problémom je, že deti a mládež robia hluk aj bubnovaním palicami po 

samotnej lávke a na tam stojacích detských preliezkach.   

3. Ďalej sa jednalo o hluk, ktorý spôsobuje mládež hlasným spevom na zastávke SAD.  

4. Ďalším problémom je  prechod mládeže cez obec v dennej, ale aj nočnej dobe, kde 

prítomní občania už vec hluku napr. pískanie na píšťalku pri ich rodinných domoch a začatie 

hlasného spevu v danej lokalite pri ich domoch pociťujú ako zámerné schválnosti 

spôsobované zo strany tejto mládeže.  

5. Veľmi často sa stáva problém  spaľovania rôznych plastových odpadov, k čomu 

malo dôjsť na rómskej osade, naposledy pred mesiacom tohto roku, čím takto znečistili 

ovzdušie blízko bývajúcim občanom obce, kde predmetné konanie sa opakuje. 

K predmetnému bodu prítomní občania žiadali OZ o prijatie opatrení, ktoré by boli 

účinné  pre zjednanie nápravy.  

Poslanec  Mgr. Pavol Jesenský uviedol, že vo veci hluku prichádzajúceho zo zastávky 

SAD a tam zdržiavajúcej sa mládeže, by bolo potrebné osadiť umelé osvetlenie priamo do 
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zastávky, ktoré by svietilo v zastávke počas doby trvania svietenia na hlavnej ceste, ktorá 

svieti aj po 22.00 h. a ďalej dodal, aby starosta obce písomne tak ako pominulé roky žiadal 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku o zvýšený výkon kontroly verejného 

poriadku v obci, hlavne v danej lokalite častého výskytu sa spomenutých problémov, pričom 

ďalej dodal, že v každom prípade porušovania nočného kľudu alebo spaľovania odpadu, nech 

prítomní volajú políciu alebo hasičov.   

Poslanec Mgr. Lukáš Sirý uviedol, že v prípade menovitého poznania mládeže, ktorá 

sa na miestach nachádza a ruší občanov svojim obťažujúcim správaním, by bolo vhodné tieto 

oznámiť starostovi obce, ktorý by mal následne prostredníctvom rodičov vec riešiť.  

Poslanec Ernest Cina a Milan Džurban k veci dodali, že skutočne k uvedeným 

problémom na rómskej osade a v jej blízkosti dochádza, kde Ernest Cina uviedol, že by bolo 

potrebné zaviesť opätovne obecné hliadky, ktoré by situáciu priamo na mieste riešili. 

Starosta obce k veci dodal, že uvedeným sa bude zaoberať, pričom bude hľadať 

riešenia, ktoré budú konkrétne a účinné pri riešení problému, kde vydal uznesenie v znení. 

  

UZNESENIE č. 14/2022: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie 

sťaţnosti občanov obce Ladomirová v súvislosti s rušením kľudu. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 7.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Ernest Cina, 

Michal Kucirka, Milan Džurban, Mgr. Lukáš Sirý 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej VZALO NA VEDOMIE UZNESENIE č. 14/2022. 

 

 

 

Podpísané dňa: 23. 07. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce 

      

3. PREROKOVANIE ŢIADOSTI O POSKYTNUTIE SÁLY NA TANEČNÚ ZÁBAVU 

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval žiadosť Jána Cinu o poskytnutie sály 

obecného úradu so zámerom uskutočnenia tanečnej zábavy v termíne na deň 22. 07. 2022.   

 V danej veci dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 15/2022: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje poskytnutie 

sály obecného úradu v Ladomirovej na deň 22. 07. 2022 za účelom usporiadania 

tanečnej zábavy.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 3.- Mária Vaňková MBA, Ernest Cina, Milan Džurban,  

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

Zdrţali sa: 1.- Michal Kucirka 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej NESCHVÁLILO UZNESENIE č. 15/2022. 

 

 

Podpísané dňa: 23. 07. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

               starosta obce 
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4. PREROKOVANIE ODPREDAJA OBECNÉHO POZEMKU  

 

Starosta obce k predmetnému bodu prezentoval žiadosť Jaroslava Demetera 

o odkúpenie obecného pozemku č. parcely KN 586/3, register C zapísaná na LV  1137 

o výmere 151 m2, kde  k veci poslancom OZ predložil mapu a vyznačený pozemok o ktorý sa 

jedná.   

Následne dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 16/2022: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej chvaľuje zámer 

odpredaja  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 Demeter Jaroslav, Ladomirová 155, 090 03 Ladomirová, nachádzajúceho sa 

v k.ú. Ladomirová, na základe ţiadosti zo dňa 13.07.2022: 

- Jedna sa o parcelu novovytvorenú parcelu KN 586/3, register C, zapísaná na LV 

1137 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 151 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.  

- 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 pozemok priamo susedí s jeho pozemkom 

vedeným na LV 1216, parcela č. KN C 80/2, ktorého je vlastníkom.  

- 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: 7.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Ernest Cina, 

Michal Kucirka, Milan Džurban, Mgr. Lukáš Sirý 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 16/2022. 

 

 

 

Podpísané dňa: 23. 07. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

 

 

5. PREROKOVANIE ŢIADOSTI O PRENÁJOM PRIESTOROV HASIČSKEJ 

ZBROJNICE  

 

Starosta obce k predmetnému bodu uviedol informáciu o žiadosti spoločnosti 

obchodného mena STYGRAN s.r.o., IČO: 54561515 so sídlom Nižný Orlík 80, okr. Svidník, 

kde podľa zaslanej žiadosti je zámerom uvedenej spoločnosti prenájom nebytových 

priestorov, garáže a miestnosti bývalých šatní futbalistov na účel skladových priestorov, kde 

návrh v žiadosti od uvedenej spoločnosti za výšku nájomného bol na sumu 50,-Eur/mesiac.  
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Poslanec Ernest CINA k veci uviedol, že dĺžka a následná výpoveď nájmu by mohla 

byť v nájomnej zmluve časovo čo najkratšia, z dôvodov prípadného štartu sezóny futbalistov 

obce Ladomirová.  

Poslanec Ing. Vladimír Krempaský navrhol úpravu nájomného na sumu 70,- 

Eur/mesiac, pričom dĺžku nájmu uvedených priestorov stanovil s prihliadnutím na návrh 

poslanca Ernesta Cinu na dobu určitú, na 2 roky s mesačnou výpovednou lehotou.  

 

Následne dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 17/2022: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje ţiadosť 

o prenájom nehnuteľnosti nebytových priestorov vo vlastníctve obce, a to časť objektu 

„Poţiarna zbrojnica“, t. j. 1 garáţ a 1 šatňa na skladové účely za 70,- EUR mesačne, a to 

na dobu určitú, 2 roky s výpovednou lehotou 1 mesiac.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 7.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Ernest Cina, 

Michal Kucirka, Milan Džurban, Mgr. Lukáš Sirý 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 17/2022. 

 

 

 

Podpísané dňa: 23. 07. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

 

6. PREROKOVANIE NAVÝŠENIA ZÁKLADNÉHO ÚVAZKU STAROSTU OBCE 

    LADOMIROVÁ 

 

Poslanec Ing. Vladimír Krempaský podal návrh na 20 % navýšenie základného úväzku 

starostu obce Ladomirová, kde vec následne odôvodnil spokojnosťou s prácou starostu obce a 

jeho prístupom k svojim povinnostiam nad rámec pracovnej doby.   

Následne dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 18/2022: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje s účinnosťou 

od 1. augusta roku 2022 do konca volebného obdobia, starostovi obce Ladomirová 

navýšenie základného úväzku o 20% v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších. 

  

HLASOVANIE: 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Michal Kucirka, Milan Džurban, 

            Mgr. Lukáš Sirý 

Proti: 2. - Mária Vaňková MBA, Ernest Cina 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 18/2022. 

 

Podpísané dňa: 23. 07. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce 
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7. PREROKOVANIE SCHVÁLENIA VOLEBNÝCH OBVODOV A  POČTU 

POSLANCOV OZ NA VOĽBY DO OSO A VÚC 

 

Starosta obce upovedomil o povinnosti prerokovania predmetného bodu z dôvodov 

konania sa volieb do OSO a VÚC tohto roku, pričom objasnil poslancom OZ doterajšie platné 

podmienky volebných obvodov a počtu poslancov, kde k prípadným návrhom zmien s tým 

súvisiacich vyzval prítomných poslancov OZ. 

V danej súvislosti neboli prednesené poslancami OZ žiadne návrhy zmien.    

 Následne dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 19/2022: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje 1 volebný 

obvod v obci Ladomirová pri voľbách do OSO/VUC konané sa v roku 2022 a schvaľuje 

na volebné obdobie od roku 2022 do roku 2026 počet poslancov obecného zastupiteľstva 

v obci Ladomirová v počte 7 poslancov. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 7.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Ernest Cina, 

Michal Kucirka, Milan Džurban, Mgr. Lukáš Sirý 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 19/2022. 

 

 

Podpísané dňa: 23. 07. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

 

8. PREROKOVANIE A SCHVÁLENIE ,,ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE 

LADOMIROVÁ ZA ROK 2021“.  

 

Starosta obce upovedomil poslancov o schodku záverečného účtu obce za rok 2021, 

ktorý činil sumu 6.062,99 Eur.   

Následne dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 20/2022: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie 

schodok rozpočtového hospodárenia obce Ladomirová za rok 2021 vo výške 6.062,99 

Eur.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 7.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Ernest Cina, 

Michal Kucirka, Milan Džurban, Mgr. Lukáš Sirý 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej VZALO NA VEDOMIE UZNESENIE č. 20/2022. 

 

 

Podpísané dňa: 23. 07. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  
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V danom bode dal následne starosta obce hlasovať o schválení záverečného účtu obce za 

rok 2021 v znení uznesenia: 

UZNESENIE č. 21/2022: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje Záverečný 

účet obce Ladomirová za rok 2021, bez výhrad. 

  

HLASOVANIE: 

Za: 7.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Ernest Cina, 

Michal Kucirka, Milan Džurban, Mgr. Lukáš Sirý 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 21/2022  
 

 

 

Podpísané dňa: 23. 07. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

9. PREROKOVANIE POSKYTNUTIA ÚVERU 

 

Starosta obce upovedomil OZ o nevyplatených pohľadávkach pre firmu HKK mont 

a predložil dve faktúry vystavené uvedenou spoločnosťou, s popisom prác, kde celková 

hodnota neuhradenej pohľadávky bola na sumu 3.975,70 Eur. 

  Následne dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 22/2022: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej podľa príslušných 

ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. 

príslušných ustanovení Štatútu danej obce SCHVAĽUJE z prijatého  úveru vo výške 

50 000,- EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s, so sídlom: Hodţova 

11, 010 11 Ţilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline, Oddiel: Sa, Vloţka číslo: 

148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 Uhradiť investičné akcie: 

1. Stavebné práce pri vybudovaní nových WC v kultúrnom dome: Fa č. 20220121 – 

2500,- EUR 

2. Materiál na výstavbu nových WC, práce bagrom, vývoz sute: Fa č. 20220304 – 

1475,70,- EUR 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje zriadenie záloţného práva na 

pohľadávky zo všetkých účtov vedených v Prima banke Slovensko, a.s s registráciou 

záloţného práva v Notárskom centrálnom registri záloţných práv, ktoré bude 

zabezpečovať  úverovú angaţovanosť v Prima banka Slovensko, a.s. z titulu všetkých 

doteraz poskytnutých úverov. 
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HLASOVANIE: 

Za: 7.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Ernest Cina, 

Michal Kucirka, Milan Džurban, Mgr. Lukáš Sirý 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 22/2022. 

 

 

Podpísané dňa: 23. 07. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

10. DISKUSIA 

 

V predmetnom bode starosta obce informoval poslancov OZ o rozsahu plánovaného 

asfaltovania obce a činnosti prebiehajúcej výmeny vodovodného potrubia na strednej ulici 

obce.  

Poslanec Mgr, Lukáš Sirý v predmetnom bode žiadal starostu obce o zvážení 

vybudovania pieskoviska na školskom ihrisku, ktoré by sa dalo zakryť.  

Poslankyňa Mária Vaňková, MBA žiadala starostu obce o vykosenie priekopy pri 

požiarnej zbrojnici na križovatke. 

Poslankyňa Mária Vaňková, MBA žiadala starostu obce o prepočet, preukázanie  

rozdielu výdavkov na mzdu účtovníčky Márie Drozdovej, nakoľko spôsob terajšej platby,  

v rámci živnosti a predošlej mzdy ako riadneho zamestnanca vykazuje ročne schodok pre 

obec Ladomirová okolo 4,000 Eur. 

Poslanec Mgr. Pavol Jesenský informoval OZ o novovytvorených skládkach rôzneho 

odpadu v k. ú. Ladomirová, nad rómskou osadou, ktoré boli nájdené a nahlásené členmi 

príslušného poľovného združenia, kde žiadal starostu obce o zabezpečenie upratania a odvozu 

uvedených skládok, v čo najkratšom čase.    

Poslanec Ernest Cina poukázal na problém v potoku na rómskej osade, kde má byť 

spadnutý strom v časti domu Mareka Džurbana.  

Poslanec Ernest Cina informoval starostu obce o riešení problému Dušana Čonku 

s vodovodnou prípojkou.  

Poslanec Mgr. Pavol Jesenský informoval starostu obce o sťažnosti občana vo veci 

jeho nespokojnosti s údržbou cintorína, kde tento občan sa dožadoval častejšieho kosenia. 

Poslanec Mgr. Pavol Jesenský žiadal starostu obce o údržbe zarastených chodníkov pri 

hlavnej ceste v celom rozsahu cesty.  
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11. ZÁVER 

 

 Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper skonštatoval, že II. Zasadnutie obecného 

zastupiteľstva roku 2022 konané sa dňa 14. 07. 2022 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 23.07.2022 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

Milan Džurban ...................................................... 

 

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

 

 

 

        


