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Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ladomirová zo dňa 

08.07.2016 
 

Rokovanie 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ladomirovej zvolal starosta obce  

v zmysle § 13 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.  

 

Program obecného zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie. 

2. Voľba overovateľov  zápisnice. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Ukončenie pracovného pomeru zamestnankyne obce / prijatie do pracovného pomeru 

pomocného účtovníka. 

5. Zabezpečenie obecného auta bezplatným prevodom z MV SR. 

6. Skúšky hudobnej skupiny v kultúrnom dome. 

7. Prejednanie zábav na mesiac 08-09/2016 

8. Kúpa pozemku p. Marhulíková. 

9. Informácia o pôţičkách pre obec Ladomirová od súkromných firiem, ktoré sú aktívne. 

10. Predaj pozemku p. Podhájecký na základe zmluvy o pôţičke / záloţná zmluva. 

11. Návrh na vysporiadanie cesty, ktorá prechádza súkromnými pozemkami (Moroz, 

Matvej). 

12. Návrh na výstavbu zberného dvora.  

13. Určenie času otvorenia detského ihriska pre deti (pri ZŠ), po jeho rekonštrukcii 

a schválenie plánu návštev detí v areáli.  

14. Predaj nadbytočného hmotného aj nehmotného majetku obce. 

15. Informácia o ukončení finančného auditu MF SR, jeho záveroch a odporúčaní. 

16. Rôzne. 

17. Návrh na uznesenie. 

18. Záver. 

 

Poslanci OZ prerokovali jednotlivé body nasledovne: 

 

1. OTVORENIE 

 

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce PhDr. Vladislav Cuper. 

Konštatoval, ţe je prítomných 6 poslancov zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ je 

uznášania schopné. 

Starosta obce predloţil návrh programu tak ako bol uvedený v pozvánke. Ďalšie body 

na rokovanie OZ poslanci nenavrhli.  

Starosta obce dal o uvedenom programe hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban. 

Proti: 0 
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UZNESENIE 1: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje program 3. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

2. VOĽBA OVEROVATEĽOV  ZÁPISNICE 

 

a) Určenie overovateľov zápisnice. 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnica MVDr. Vladimír Čipák a Ernest Cina. 

 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice 

– MVDr. Vladimír Čipák a Ernest Cina. 

 

b) Určenie zapisovateľa. 

Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutie obecného zastupiteľstva 

PhDr. Vladislava Cupera, starostu obce. 

 

UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice 

– PhDr. Vladislav Cuper. 

 

3. KONTROLA UZNESENÍ 

 

Uznesenia sa priebeţne plnia.  

 

4. UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANKYNE OBCE / PRIJTIE 

DO PRACOVNÉHO POMERU ÚČTOVNÍKA 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, ţe p. Mária Sirýová podala výpoveď 

dohodou, pričom obec Ladomirová súhlasila s výpoveďou menovanej od 01.07.2016. 

Vzhľadom k tomu, ţe je potrebné, aby obec mala vlastnú účtovníčku a aby účtovníctvo 

nebolo zabezpečované Spoločnou obecnou úradovňou Niţný Orlík, z dôvodu lepšieho 

zabezpečenia účtovníctva, ušetrenia finančných zdrojov obce a pod., starosta obce od 

01.07.2016 prijal do pracovného pomeru na polovičný pracovný úväzok (4 hod. denne) 

administratívnu pracovníčku v účtovníctve, ktorá by od 01.01.2017 zabezpečovala namiesto 

Spoločnej obecnej úradovne Niţný Orlík účtovníctvo pre obec. Ďalej by zabezpečovala 

pokladňu obce, vedenie fakturácie, ale aj vypracovanie výplat pre obec.  

 

UZNESENIE 4: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie ukončenie 

pracovného pomeru p. Mária Sirýová k 30.06.2016 a prijatie nového zamestnanca od 

01.07.2016 na polovičný pracovný úväzok (4 hod. denne) „administratívnu pracovníčku 

v účtovníctve“, ktorá bude od 01.01.2017 zabezpečovať účtovníctvo obce, pokladňu, 

dane a pod.  

 

 

5. ZABEZPEČENIE OBECNÉHO AUTA BEZPLATNÝM PREVODOM Z MVSR 

 

Starosta obce podal informáciu, ţe poţiadal MV SR o bezplatný prevod vyradeného 

osobného automobilu, pre obec Ladomirová.  
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UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poţiadanie MV SR o prevod 

vyradeného osobného automobilu z MV SR do vlastníctva obce.  

 

6. SKÚŠKA HUDOBNEJ SKUPINY V KULTÚRNOM DOME 

 

Na základe sťaţností občanov na hudobnú skupinu, ktorá hrá v kultúrnom dome aj 

v nedeľu, čím ruší verejný poriadok a neplatí za prenájom ţiadne finančné prostriedky, 

starosta obce dal návrh, aby táto skupina neskúšala v nedeľu. Môţeš skúšať iba cez pracovné 

dni, resp. v sobotu, ale  max. 2 hodiny, a max. do 8:00 hod.  

Starosta obce dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby hudobná 

skupina, ktorá skúša v kultúrnom dome neskúšala v nedeľu, ale iba v pracovné dni a v 

sobotu, a to max. 2 hodiny a max. do 8:00 hod.  

 

7. PREJEDNANIE ZÁBAV NA MESIAC 08-09/2016 

 

Starosta obce predloţil ţiadosti o prenájom obecnej sály. Obecné zastupiteľstvo 

prejednalo uvedené ţiadosti a schvaľuje na mesiace júl, august a september  2016, aby sa 

uskutočnili prenájom sály  v nasledujúcom poradí, a to: 

1. TJ Druţstevník Ladomirová (zábava) - 22.07.2016. 

2. Milan Demeter (organizovanie spoločenského podujatia ROMFEST) – 19.08.2016. 

3. Michal Dţurban (zábava) – 16.09.2016. 

4. Milan Cina (zábava) – 23.09.2016 

5. Dušan Cina (zásnuby) – 24.09.2016 

 Obecné zastupiteľstvo, na ďalších zasadnutiach, bude schvaľovať ďalšie ţiadosti na 

prenájom sály na tanečné zábavy na mesiace október, november, december 2016.  

K prenájmu sály podal návrh poslanec obce Ernest Cina, ţe ak sa jedná o prenájom 

sály, z dôvodu zásnub, tak aby sa za prenájom sály platilo 100,- EUR + náklady na energie.  

 Starosta obce dal hlasovať o poradí prenájmu obecnej sály a zároveň aj o návrh 

poslanca Ernesta Cinu.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby obec 

Ladomirová prenajala obecnú sálu  občanom podľa uvedeného poradia: 
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1. TJ Druţstevník Ladomirová (zábava) - 22.07.2016. 

2. Milan Demeter (organizovanie spoločenského podujatia ROMFEST) – 19.08.2016. 

3. Michal Dţurban (zábava) – 16.09.2016. 

4. Milan Cina (zábava) – 23.09.2016. 

5. Dušan Cina (zásnuby) – 24.09.2016. 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby za prenájom sály, 

z dôvodu zásnub sa platilo 100,- EUR +  energie.  

 

8. KÚPA POZEMKU P. MARHULÍKOVÁ 

 

Na skutočnosť, ţe obecný potok a stromy, ktoré pri ňom v rámci projektu boli 

vysadené, sú na pozemku p. Marhulíkovej, starosta obce navrhuje, aby sa pozemok, na 

ktorom sú vysadené stromčeky vrby + lipa, boli odkúpené od p. Marhulíkovej, čím by sa 

vysporiadali problémy, ktoré tým vznikli. Tieto problémy vznikli pri projekte 

„Protipovodňové opatrenia“, pričom v projekte bolo presne uvedené, ţe musia byť vysadené 

stromy pri potoku, smerom z rómskej osady, pričom sa nedomyslelo to, ţe uvedené stromy 

budú vysadené na cudzom pozemku. Doposiaľ vlastník pozemku nedal súhlas nielen na ich 

výsadbu, ale ani na prechod cez uvedený pozemok. Stromy musia byť podľa projektu 

vysadené, je nutné sa o nich starať, zabezpečiť údrţbu potoku a okolia okolo neho a pod. 

Na základe nových informácií získaných 08.07.2016 starosta obce oboznámil 

poslancov o tom, ţe výsadba a starostlivosť o stromy má byť zabezpečená ešte 2 roky, a to 

z dôvodu, ţe ešte 2 roky bude platný projekt, pri ktorom sa rekonštruoval potok. Po ukončení 

projektu je moţné uvedené stromy zrezať a dať všetko do pôvodného stavu, čím je nutné 

odkúpiť uvedené pozemky, a to aj z dôvodu údrţby potoka. Preto dal starosta obce hlasovať 

o tom, či môţe obec časť pozemkov, na ktorých sú vysadené stromy (vŕby + lipy)  od p. 

Marhulíkovej odkúpiť. 

. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, kúpu časti 

pozemku LV 389,  KN – C 390,  a to v šírke cca. 1 meter od najďalej vysadených líp od 

potoka, ktorú sú aj zameriavacím bodom. 

 

9. INFORMÁCIA O PÔŢIČKÁCH OBCE LADOMIROVÁ OD SÚKROMNÝCH 

FIRIEM 

 

Starosta obce poukázal, ţe pri audite boli zistené dodatočne nové pôţičky, ktoré si 

predchádzajúci starosta obce p. Ladislav Bojčík zobral od súkromných firiem, a to PSS 

Svidník a.s. v hodnote 5600,- EUR (zostalo zaplatiť 500,- EUR) a firma MIJA –Pašeň 

Stropkov v hodnote 5900,- EUR (nevyplatené ţiadne splátky). Ďalej to bola firma Prvá 

správcovská s.r.o. p. Podhájecký, a to vo výške 9000,- EUR, pričom je mu nutné uhradiť 

5000,- EUR. Ďalšiu pôţičku si zobral bývalý starosta vo výške 18600,- EUR od firmy 

BAZAR JP s.r.o. Stropkov (p. Paranič), ktorá je v súčasnosti riešená exekúciou na obec.  
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UZNESENIE 9: Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie 

o pôţičkách obce Ladomirová od súkromných firiem.  

 

10. PREDAJ POZEMKU P. PODHÁJECKÝ NA ZÁKLADE ZMLUVY O PÔŢIČKE / 

ZÁLOŢNÁ ZMLUVA 

 

Starosta obce poukázal, ţe p. Podhájeckému je obec dlţná 5000,- EUR, a to za 

pôţičku, ktorú poskytol obci. P. Podhájecký chce odkúpiť pozemok, ktorý je zaloţený 

v katastri nehnuteľností za cenu 5000,- EUR, čím by bola obec voči menovanému 

vysporiadaná.  

Starosta obce poukázal na to, ţe uvedený pozemok je orná pôda v celkovej výmere 

cca. 8 ha. a ţe uvedený pozemok je moţné predať verejným predajom v hodnote za min. 

18 000,- EUR. Starosta obec dal hlasovať o uvedenom návrhu, aby sa uvedený pozemok 

neodpredal menovanému. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 10: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová neschvaľuje, aby obec 

Ladomirová predala uvedený pozemok p. Podhájeckému, za cenu 5000,- EUR, ktoré je 

mu obec dlţná.  

 

11. NÁVRH NA VYSPORIADANIE CESTY, KTORÁ PRECHÁDZA SÚKROMNÝMI 

POZEMKAMI (MOROZ A MATVEJ 

 

Starosta obce informoval, ţe obecná cesta vedie cez pozemok p. Matveja a Moroza, 

pričom dal návrh o odkúpenie uvedenej cesty od menovaných.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 11: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby sa odkúpila 

uvedená cesta od p. Matveja a p. Moroza.  

 

12. NÁVRH NA VÝSTAVBU ZBERNÉHO DVORA 

 

Starosta obce dal návrh, aby zberný dvor bol postavený pri veľkom futbalovom 

ihrisku, pričom by obec konečne doriešila nelegálne skládky. Starosta obce dal o uvedenom 

návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 
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Za: 6, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 12: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby na uvedenom 

pozemku pri veľkom futbalovom ihrisko,  sa mohlo začať s výstavbou zberného dvora. 
 

13. URČENIE ČASU OTVORENIA DETSKÉHO IHRISKA PRE DETI PRI ZŠ, PO 

JEHO REKONŠTRUKCII A SCHVÁLENIE PLÁNU NÁVŠTEV DETÍ V AREÁLI 

 

Starosta obce podal obecnému zastupiteľstvu informáciu, ţe je nutné zabezpečiť čas 

otvorenia detského ihriska pre deti a je nutné schváliť plán návštev. Vzhľadom k tomu, ţe sa 

jedná o ihrisko, na ktorom sa hrá zväčša iba futbal, navrhol, aby detské ihrisko pri základnej 

škole bolo otvorené v čase od 14:00 hod. do 20:00 hod. Ďalej navrhol, aby v uvedenom čase, 

pre lepšie vyuţitie ihriska všetkými deťmi vyuţívali detské ihrisko deti z obce nasledovne: 

a) Pondelok, streda, piatok –deti z obce. 

b) Utorok, štvrtok, sobota – deti z rómskej osady. 

c) Nedeľa – spoločný deň, pre všetky deti. 

Starosta obce navrhol, ţe ak niekto poţiada o vyuţívanie detského ihriska na 

súkromné účely (športový deň základnej školy a pod.), tak má prednostné právo na jeho 

vyuţívanie.  

 

UZNESENIE 13: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje otvorenie detského 

ihriska v čase od 14:00 hod. do 20:00 hod. Ďalej schvaľuje, aby detské ihrisko vyuţívali 

deti podľa uvedeného harmonogramu, a to: 

a) Pondelok, streda, piatok – deti z obce. 

b) Utorok, štvrtok, sobota – deti z rómskej osady. 

c) Nedeľa – spoločný deň, pre všetky deti. 

Ďalej obecné zastupiteľstvo schvaľuje, ţe ak niekto poţiada o súkromné 

vyuţívanie ihriska (športový deň základnej školy a pod.), tak prednostne ma právo na 

jeho vyuţívanie.  

 

14. PREDAJ NADBYTOČNÉHO HMOTNÉHO AJ NEHMOTNÉHO OBECNÉHO 

MAJETKU 

 

Starosta obce dal návrh, aby prebytočný majetok, ako sú šijacie stroje, lisy a pod., 

ktoré sú nadbytočné a nemajú uţ ţiadnu cenu, aby bolo moţné ich odpredať, a to iba na 

základe znaleckého posudku na uvedený hmotný a nehmotný majetok obce. 

Starosta obce dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 14: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, odpredaj 

prebytočného majetku obce, a to iba na základe znaleckého posudku.  
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15. INFORMÁCIA O UKONČENÍ FINANČNÉHO AUDITU MF SR, JEHO 

ZÁVEROCH A ODPORÚČANÍ 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o audite, ktorý vykonalo MF SR, 

oddelenie vládneho auditu.  

 Audit bol zameraný na preverenie skutočností rozhodujúcich pre zavedenie nútenej 

správy v zmysle §19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Auditom bolo zistené, ţe k 31.03.2016 mala obec záväzky celkom v hodnote 

909675,24,- EUR, z toho krátkodobé záväzky v hodnote 597319,94,- EUR, dlhodobé 

záväzky v hodnote 102502,22,- EUR a bankové úvery a výpomoci spolu 209853,08,- EUR.  

 Audit ďalej konštatoval, ţe podiel záväzkov na zavedenie ozdravného reţimu musí 

obec mať uznané záväzky po lehote splatnosti, oproti beţným príjmom a to na úrovni 15 %. 

Auditom bolo zistené, ţe podiel záväzkov po lehote splatnosti k 28.09.2015 bol 56,56 %, 

k 31.12.2015 dosiahol hranicu 56,44 %, k 31.03.2016 113,09 % a k 30.04.2016 klesol na 

110,66 %. Pričom celková výška záväzkov obce po lehote splatnosti k 30.04.2016 predstavuje 

sumu 508 746,48,- EUR.  

 Ďalej bolo konštatované, ţe obec Ladomirová nemá ku dňu 30.04.2016 uhradených 

173 faktúr, pričom v audite sú presne vypísané všetky neuhradené faktúry, a to ešte od roku 

2006.  

 V závere audit konštatuje, ţe vyššie uvedenými skutočnosťami bola naplnená 

podmienka pre zavedenie NÚTENEJ SPRÁVY MF SR v zmysle § 19, ods. 9, písm. b) 

bod 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 Starosta obce ďalej poukázal na otázky, ktoré mu boli auditórskou skupinou poloţené, 

aby sa k nim vyjadril, a to:  

1. Písomne zdôvodnite, prečo starosta Obce Ladomirová mesačne nepredkladal na 

rokovania obecného zastupiteľstva správu o plnení ozdravného reţimu, vrátane 

plnenia ozdravného rozpočtu (§19 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). 

2. Písomne zdôvodnite, prečo obec Ladomirová v lehote do 7 dní po uplynutí 90 dní od 

zavedenia ozdravného reţimu neoznámila ministerstvu financií výsledky plnenia 

ozdravného reţimu vrátane plnenie ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov (§ 19, ods. 

8, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

3. Písomne zdôvodnite, prečo ste neuhrádzali, resp. nesplácali postupne od najstarších 

záväzkov v zmysle schváleného Opatrenia k udrţaniu ekonomického hospodárenia 

obce vedúceho k ozdravnému reţimu od 08.12.2015, bez zavedenia nútenej správy 

obce. 

4. Písomne zdôvodnite, prečo neuhrádzate záväzky, pri ktorých boli s veriteľmi 

dohodnuté splátkové kalendáre (napr. splátkový kalendár uzatvorený s veriteľom 

„Firma MK hlas, Bernolákova 5, Sabinov“ k faktúre č. 1404001, zo dňa 14.09.2015 na 

sumu 10 000,00,- EUR a splátkový kalendár uzatvorený s veriteľom Magellan 

Slovakia, s.r.o., Zochova 5, Bratislava k zmluve o pristúpení k záväzku č. 2015/05/56, 

zo dňa 09.11.2015 na sumu 22 166,31,- EUR. 

5. Písomne zdôvodnite, prečo nebola v Prehľade neuhradených faktúr k 31.12.2015 

zaevidovaná faktúra č. 211/015, zo dňa 20.02.2015, vystavená firmou Stavebniny 

Svidník, s.r.o., Svidník za vývoz odpadu, sute a prebytočnej zeminy v sume 

18 000,00,- EUR.  
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6. Písomne zdôvodnite, prečo boli faktúry vystavené firmou Stavebniny Svidník, s.r.o., 

Svidník za vývoz odpadu, sute prebytočnej zeminy a sluţby prednostne uhrádzané, 

a to aj pred lehotou splatnosti. 

7. Predloţte všetky originály vyššie uvedených faktúr vystavených firmou Stavebniny 

Svidník, s.r.o. Svidník. 

8. Dňa 10.05.2016 boli obci Ladomirová doručené Upovedomenie o začatí exekúcie č. 

EX37/2016-4, zo dňa 18.04.2016 od Mgr. Martin Petruška, súdneho exekútora, 

Exekútorský úrad Humenné, Kukorelliho 1505/50, 066 01  Humenné. Na základe 

vykonateľného exekučného titulu na peňaţné plnenie vydal Okresný súd Svidník 

platobný rozkaz č. 7Cb/15/2015 zo dňa 24.11.2015, ktorým uloţil povinnému Obci 

Ladomirová, Ladomirová 33, 090 03  Ladomirová, IČO: 00 330 671 zaplatiť 

pohľadávku vo výške 56 721,86 EUR a jej príslušenstvo oprávnenému DRUSTAV 

spol. s r. o. Svidník, Bardejovská 810/44, 089 01  Svidník, IČO: 31 691 285.  

Podľa vyššie uvedeného Upovedomenia o začatí exekúcie pohľadávka vo výške 

56 721,96 EUR pozostáva zo súm: 

1. 2906,70,- EUR 

2. 1695,00,- EUR 

3. 399,08,- EUR 

4. 342,24,- EUR 

5. 28878,94,- EUR 

6. 22500,00,- EUR 

V prehľade neuhradených faktúr k 31.12.2015a 31.03.2016, účet 321 – dodávatelia 

a v účtovníctve k jednotlivým dátumom sú uvedené len tri z vyššie uvedených 

pohľadávok, a to: 2906,70,- EUR, 1695,00,- EUR, 28878,94,- EUR 

Písomne zdôvodnite, prečo nie sú uvedené v účtovníctve a v prehľadoch neuhradených 

faktúr všetky pohľadávky oprávneného DRUSTAV spol. s r.o. Svidník. 

9. Písomne zdôvodnite, prečo boli dňa 30.06.2016, pri začatí vládneho auditu 

zameraného na overenie skutočností rozhodujúcich pre zavedenie nútenej správy, 

audítorskej skupine predloţené účtovné doklady, dokumenty a iné podklady súvisiace 

s auditom len k 30.04.2016.  

10. Písomne zdôvodnite, prečo uhrádzate väčšiu časť z uhrádzaných faktúr z pokladne, 

prečo ţiadny výdavkový doklad (ďalej len „VPD“) nie je podpísaný zodpovednými 

zamestnancami za vystavenie VPD, schválenie VPD, chýba podpis príjemcu 

finančných prostriedkov a prečo nie sú na VPD podpisy zamestnancov zodpovedných 

za vykonanie predbeţnej finančnej kontroly, resp. základnej finančnej kontroly.  

11. Písomne zdôvodnite, prečo k uvedený VPD nie sú priloţené príjmové pokladničné 

doklady dodávateľa, resp. doklad o vloţení finančných prostriedkov na účet 

dodávateľa v peňaţnom ústave? 

K bodu 5., 6., 7. sa vyjadril poslanec Ing. Dr. Jozef Ţák. Poukázal na to, ţe vzhľadom 

k tomu, ţe obec čerpala finančné prostriedky, ktoré dostala Základná škola na svoj chod 

z ministerstva školstva, bolo nutné  tieto finančné  prostriedky vrátiť do 31.12.2015 naspäť 

Základnej škole. Pretoţe obec nemala toľko finančných prostriedkov, boli dodatočne 

vystavené faktúry firmou Stavebniny Svidník s.r.o., ktoré boli preúčtované na Základnú 

školu, aby ich obec nemusela vracať naspäť ministerstvu školstva.  Ďalej uviedol, ţe všetky 

originál faktúry sa musia nachádzať na obci. 

K prednostne uhradeným faktúram sa poslanec Ing. Dr. Jozef Ţák nevyjadril.  

 

Starosta obce poukázal na to, ţe auditom MF SR bol upozornený, ţe uvedené faktúry 

sú pravdepodobne fiktívne, a je nutné tieto faktúry dať preveriť políciou.  
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Ďalej starosta obce podal informáciu, ţe rokoval so zástupcami bánk, a to hlavne so 

Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, vo veci poskytnutia úveru, pričom bolo 

prisľúbené, ţe ak nenastanú ţiadne komplikácie, je moţné v budúcnosti rokovať s núteným 

správcom o úvere obci, ktorým by sa vyplatili všetky, resp. časť záväzkov obce. 

 

Starosta obce podal obecnému zastupiteľstvu informáciu, ţe dňa 12.07.2016 cestuje do 

Bratislavy, vo veci zavedenia nútenej správy na obec Ladomirová, pričom bude obci 

Ladomirová pridelený nútený správca. 

 

UZNESENIE 15: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie uvedené 

informácie. 

 

16. RÔZNE 

 

V bode rôzne, boli poskytnuté starostom obce ďalšie informácie, a to: 

 

BOD1: 

 

Starosta obce informoval, ţe podal ţiadosť o grand na firmu SPP a.s., a to z dôvodu 

vybudovania „Voľnočasového priestranstva ÚSMEV“ pred mostom smerom na Vagrinec. Ak 

nám bude uvedený grand schválený, bude vybudované malé parkovisko, altánok, krb, detské 

ihrisko a pod., čím by sa obec Ladomirová viac skrášlila a priblíţila aj občanom.  

 

BOD2: 
Starosta obce informoval, ţe vyšla výzva na likvidáciu nelegálnych skládok, pričom sa 

do uvedenej výzvy chce zapojiť. Vzhľadom k tomu, ţe obec Ladomirová má záväzky voči 

štátu cca. v hodnote 30 tis. EUR (dlhy na poistnom Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, 

Zdravotné poisťovne), nie je moţné sa podľa nových informácií zapojiť do ţiadneho projektu. 

 

BOD3: 

Starosta obce informoval, ţe na základe objednávky, firma lapua s.r.o., obnovili dáta 

z vymazaného HDD, ktoré p. Sirýová vymazala, a to program TOP SET a ostatné dáta: 

Občania, pokladňa a pod. Poďakoval uvedenej firme, ţe sa jej to podarilo, pričom obec 

Ladomirová a jeho zamestnanci ušetria veľa času, pretoţe nové typovanie všetkých údajov by 

zabralo mnoţstvo času a úsilia.  

 

17. NÁVRH NA UZNESENIE 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesení. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6 

Za: 6, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban. 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 16: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh uznesení.  
 

 



OBEC LADOMIROVÁ 
 Ladomirová 33, 090 03  Ladomirová 
 

IČO: 00330671                 E-mail:sekretariat.ladomirova@gmail.comKontakt - sekretariát: 054 / 752 26 26 

DIČ: 202 080 8757           WEB:   www.obecladomirova.skKontakt - starosta:     054 / 788 25 34 

 

18. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

08.07.2016 rokovalo v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

o obecnom zriadení.  

Po prerokovaní programu starosta obce PhDr. Vladislav Cuper poďakoval za účasť 

a rokovanie dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

 

Zapísal: PhDr. Vladislav Cuper 

 

V Ladomirovej dňa, 08.07.2016 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

MVDr. Vladimír Čipák     ...................................................... 

 

 

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

 

 

 

 

 

       PhDr. Vladislav Cuper 

     starosta obce Ladomirová 


