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Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ladomirová zo 

dňa 02.12.2016 
 

 

Rokovanie 6. zasadnutia 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 (schválenie programu OZ). 

2. Voľba overovateľov  zápisnice. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2017. 

Jednohlasne schválený 

5. Informácia o finančnej situácii obce. 

6. Návrh na schválenie VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku na rok 2017. 

7. Návrh na schválenie VZN o cintorínskom poriadku na území obce Ladomirová. 

8. Návrh na schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Ladomirová. 

9. Návrh na schválenie predpisu k nariadeniu spracovania registratúry obce Ladomirová. 

10. Návrh na schválenie ponuky firmy Magellan s.r.o. na pôţičku (vyplatenie dlhov SP, 

VSZP, Daňový úrad, malé dlhy do 600,- EUR od roku 2012). 

11. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

12. Návrh na schválenie inventarizačnej komisie. 

13. Návrh na schválenie vyraďovacej komisie. 

14. Návrh na schválenie komisií (predsedu, členov, úlohy): 

- Finančnej komisie,  

- Komisie verejného poriadku,  

- Komisie pre kultúru a šport a školstvo,  

- Komisie územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja,  

15. Návrh na schválenie zriadenia zberného dvora pre zber plastu, plastových výrobkov, 

elektroniky, batérií, elektrických spotrebičov v poţiarnej zbrojnici.  

16. Riešenie prenájmu sály na obecné zábavy a iné podujatia. 

17. Návrh na schválenie poskytovania sociálnych pôţičiek.  

18. Informácia o kontrole, ktorá prebehla k projektu  „Preventívne opatrenia na ochranu 

pred povodňami – obec Ladomirová“.  

19. Informácia k projektu „Regenerácia obce Ladomirová“. 

20. Rôzne. 

21. Návrh na uznesenie. 

22. Záver. 
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Poslanci OZ prerokovali jednotlivé body nasledovne: 

 

1. OTVORENIE 

 

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

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

uznášania schopné. 

Starosta obce predloţil zmenený návrh programu, nie tak ako bol uvedený v pozvánke. 

Ďalšie body na rokovanie OZ poslanci nenavrhli.  

Starosta obce dal o uvedenom programe, ktorý je uvedený vyššie hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 1: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje program 6. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

2. VOĽBA OVEROVATEĽOV  ZÁPISNICE 

 

a) Určenie overovateľov zápisnice. 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnica MVDr. Vladimír Čipák, Mgr. Pavol 

Jesenský 

 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice 

– MVDr. Vladimír Čipák, Mgr. Pavol Jesenský. 

 

b) Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutie obecného zastupiteľstva bol určený PhDr. 

Vladislav Cuper. 

 

UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice 

– PhDr. Vladislav Cuper. 

 

3. KONTROLA UZNESENÍ 

 

Starosta obce uviedol, ţe uznesenia sa priebeţne plnia. Bola uzatvorená nájomná 

zmluva s p. Marhulíkovou, vzhľadom k tomu, ţe na jej pozemku sú vysadené od roku 2013 

stromčeky v rámci projektu „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec 

Ladomirová“. Stromčeky, asi v počte 220 ks, boli vysadené bez ich súhlasu, bez nájomnej 

zmluvy a pod. Na základe sťaţnosti vlastníka pozemku, obec Ladomirová zobrala do nájmu 

časť pôdy, na ktorej sú vysadené uvedené stromčeky. Vzhľadom na skutočnosť, ţe v rámci 

uvedeného projektu bola zabraná pôda menovanej, čo sa zistilo geometrickým zameraním, 

s menovanou obec Ladomirová uzatvorila „Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy ...“ 

a po nadobudnutí právoplatnosti geometrického plánu zo strany Katastrálneho úradu, bude 

uzatvorená kúpno-predajná zmluva na zabranú pôdu. Po dohode obec Ladomirová odkupuje 
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od menovanej od hrany potoka 1,5 m pozemok od menovanej, a to z dôvodu údrţby potoka 

v budúcnosti. 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe bytová jednotka so súpisným číslom 223 stojí na 

pozemku p. Zubrická Mária, Prešov, starosta obce dal zamerať pozemok, a to nielen pod 

bytovou jednotkou, ale aj v okolí bytovky a na základe geometrického plánu sa odkúpi časť 

pozemku od menovanej, aby sa pozemky pod bytovkou vysporiadali. 

 

4. SCHVÁLENIE ROZPOČTU NA ROK 2017 

 

Starosta obce predloţil rozpočet na rok 2017. Poukázal na to, ţe rozpočet na rok 2017 

v príjmovej časti počíta hlavne z navýšením výnosov dane z príjmu pre samosprávu 

a z predaja obecných pozemkov, a to lesov, ornej pôdy. Mali by sa navýšiť príjmy hlavne 

z výberu daní a nedoplatkov za predchádzajúce roky. Vo výdavkovej časti sa pokračuje 

naďalej v krízovom rozpočte, pričom sa upravili poloţky 611, ktoré boli v starom rozpočte na 

rok 2016 zle vypočítané, pretoţe tam neboli zarátané mzdy všetkých zamestnancov obce, čo 

v súčasností nesúhlasí s hlavnou knihou. Neboli vyčlenené ţiadne prostriedky na poţiarnu 

ochranu, na cestnú dopravu, t. j. na palivá a údrţbu bolo určených 500,- EUR, na 

telekomunikačnú techniku a kamerový systém neboli vyčlenené ţiadne finančné prostriedky, 

na nakladanie z odpadmi bolo vyčlenených 10 000,- EUR, ide o vývoz komunálneho odpadu 

firmou FURA. Na rutinnú a štandardnú údrţbu bolo vyčlenených 300,- EUR. Na reguláciu 

potoka, v rámci projektu „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec 

Ladomirová“, bolo vyčlenených 8720,- EUR. Na bytovú jednotku č. 223, bolo vyčlenených 

3500,- EUR, verejné osvetlenie  3700,- EUR, na kultúrne sluţby ţiadne finančné prostriedky, 

na miestny rozhlas a káblovú televíziu 300,- EUR, na dom smútku 570,- EUR, opatrovateľskú 

sluţbu ţiadne finančné prostriedky. Na materskú školu 22 550,- EUR, na školský klub 

19 190,- EUR, školskú jedáleň MŠ 13 930,- EUR a komunitných pracovníkov ţiadne 

finančné prostriedky.  

Vzhľadom k tomu, ţe v roku 2017 sa budú konať voľby do VÚC, bolo vyčlenených na 

voľby 1000,- EUR, na materskú školu – učebné pomôcky, knihy  a pod. 1400,- EUR 

a základnú školu 134 491,- EUR. Na matričný úrad 1900,- EUR. Pričom je moţné 

konštatovať, ţe príjmy by mali byť väčšie ako výdavky a ušetrené finančné zdroje budú 

pouţité na splátky dlhov obce. 

Po prednesený rozpočtu starostom obce, vyzval, aby sa poslanci k rozpočtu vyjadrili. 

P. Čipák podotkol, ţe rozpočet by mal byť vyrovnaný, čo mu starosta obce aj potvrdil. 

Následne dal starosta obce o rozpočte na rok 2017 hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 4: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje rozpočet na rok 

2017, tak ako ho starosta obce predniesol, bez zmien v ňom. 

 

5. INFORMÁCIA O FINANČNEJ SITUÁCII OBCE 

 

Starosta obce poukázal na to, ţe v čase keď nastúpil na post starostu obce od 

08.05.2016, dlhy obce  predstavovali sumu cca. 900 000,- EUR. K 31.10.2016 podľa hlavnej 
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knihy dlhy klesli na sumu cca. 850 000,- EUR. Podarilo sa nielen zastaviť narastanie dlhov, 

ale aj postupne ich splácať. Niektorí veritelia odpustili záväzky obce, čím sa dlh obce zníţil. 

Starosta obce poskytol informáciu, ţe od 08.05.2016 sú všetky záväzky obce vyplatené, 

okrem penál, úrokov z omeškania, a to z dôvodu, ţe nútený správca bude rokovať s veriteľmi, 

aby nám penále a úroky z omeškania odpustili.  

Starosta obce upozornil na veľký problém, ktorý v súčasnosti nastal, a to, ţe 

predchádzajúce vedenie zle vyplácalo finančné prostriedky zaslané Ministerstvom školstva na 

výplatu zamestnancom Základnej školy. Finančné prostriedky ktoré prišli napr. 08.10.2016, 

mali byť pouţité na mzdy za 10/2016, čiţe vyplatené v mesiaci 11/2016. Tieto finančné 

prostriedky boli vyplatené na mzdy za 09/2016, pričom sa takto mzdy Základnej školy 

vyplácali stále. Problém vznikol v tom, ţe finančné prostriedky na mzdy, ktoré obec dostane 

cca. 08.12.2016 budú pouţité na vyplatenie miezd za 11/2016, pričom obec nebude mať  

finančné prostriedky na mzdy pre zamestnancov ZŠ na mesiac 12/2016, ktoré majú byť 

vyplatené v 01/2017. Starosta obce nevie ako bude daný problém riešiť, pričom bude volať na 

Školský úrad do Prešova, ako je moţné uvedenú krízovú situáciu riešiť.  

Ďalej starosta obce informoval, ţe banky nechcú poskytnúť obci Ladomirová úver vo 

výške 900 000,- EUR, vzhľadom k tomu, ţe obec je nielen riziková a nemá čím ručiť, ale aj 

kvôli tomu, ţe uvedený dlh by obec Ladomirová splácala minimálne 23 rokov a banky na 

takýto dlhý čas úver neposkytujú. V súčasnosti sa čaká na vyjadrenie Úradu vlády SR, ktorý 

bol poţiadaný zo strany obce o poskytnutie štátnej pôţičky na vyplatenie dlhov vo výške 

900 000,- EUR. Zatiaľ sa rokuje, pričom sa predpokladá, ţe o výsledku rokovaní budú 

informácie aţ na budúci rok.  

 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie informáciu 

o finančnej situácii obce Ladomirová. 

 

 

6. NÁVRH NA SCHVÁLENIE VZN  O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM 

POPLATKU NA ROK 2017 

 

Starosta obce predloţil návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 

2017. Uviedol, ţe nedáva návrh, aby sa miestne dane a poplatky na rok 2017 zvyšovali, 

pretoţe uţ boli zvýšené na rok 2016, a to aj napriek tomu, ţe nútený správca navrhol 

z dôvodu veľkých dlhov obce opätovne zvýšiť dane  a miestne poplatky. Starosta obce ďalej 

upozornil na to, ţe v roku 2016 neboli obci zaslané výkazy od súkromných podnikateľov, 

ktorý prevádzkujú ubytovacie sluţby, a to v akom počte boli zákazníci ubytovaní, pričom 

tieto výkazy sa mali obci predkladať štvrťročne. Uviedol, ţe tieto podnikateľské subjekty 

budú vyzvané, aby tieto výkazy dodatočne zaslali na obec, tak ako im to vyplýva z VZN 

schválené na rok 2016.  

Starosta obce dal poslancom, aby sa vyjadrili k VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku, pričom poslanci k uvedenému VZN nemali ţiadne pripomienky. Na základe 

uvedeného dal starosta obce o uvedenom VZN hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 
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UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje VZN o miestnych 

daniach a miestnom poplatku na rok 2017 č. 1/2016. 

 

7. NÁVRH NA SCHVÁLENIE VZN  O CINTORÍNSKOM PORIADKU NA ÚZEMÍ 

OBCE LADOMIROVÁ 

 

Starosta obce predloţil VZN o cintorínskom poriadku na území obce Ladomirová, 

vzhľadom k tomu, ţe v súčasnosti neexistovalo ţiadne VZN, ktoré by riešilo problematiku 

cintorína. Podrobne prečítal uvedené VZN, ktoré rieši nielen správanie sa občanov na 

cintoríne, ale aj nájomné, výmer hrobov, nezaplatenie nájomného nájomcami, starostlivosť 

o cintorín a pod. Po podrobnom predstavení uvedeného návrhu, starosta obce dal moţnosť 

aby sa poslanci k uvedenému VZN vyjadrili a hlavne k bodu, kde je uvedené nájomné za 

hroby na dobu 10 rokov. V súčasnosti sa nájomné hradí vo výške 0,70,- centov / rok za jeden 

hrob. Starosta obce podotkol, ţe vyzbierané finančné prostriedky ani z časti nestačia na 

pokrytie nákladov na starostlivosť o cintorín, pričom obec musí vynakladať vlastné finančné 

prostriedky na údrţbu cintorína. Preto nové VZN rieši aj výšku nájomného.  

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k uvedenému VZN vyjadrili, resp. predniesli 

svoje návrhy. Po rozprave hlavne k výške nájomného za hroby, dal starosta obce o uvedenom 

VZN hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje VZN o cintorínskom 

poriadku na území obce Ladomirová č. 2/2016.  

 

8. NÁVRH NA SCHVÁLENIE VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI 

ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE 

LADOMIROVÁ 

 

Starosta obce ďalej podal návrh VZN  o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladomirová. Uvedené VZN podrobne 

rozoberá problematiku o nakladaní s komunálnymi odpadmi, pričom sú v ňom rozobrané 

pojmy, ktoré sa komunálneho odpadu týkajú. Ďalej starosta obce poukázal hlavne na 

prevenciu, ktorá by sa mala vykonávať nielen na ZŠ, MŠ, ale aj v obci, aby ľudia vedeli 

a zabezpečovali hlavne triedený zber a nevytvárali nelegálne skládky. VZN rieši nielen práva 

pôvodcu odpadu, ale aj jeho povinnosti, všeobecné pravidlá s nakladaním s komunálnym 

odpadom, typy a počty pouţívaných zberných nádob v obci, umiestnenie zberných nádob, 

systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO, intervaly zberu, mnoţstvový 

zber, drobné stavebné odpady, triedený zber, zberné miesto a pod.  

Po predstavení uvedeného VZN a debate s poslancami o uvedenom VZN, vyzval 

starosta obce poslancov, aby sa k uvedenému VZN vyjadrili. Po malých pripomienkach dal 

starosta obce o uvedenom VZN hlasovať.  
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Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje VZN o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladomirová č. 

3/2016. 

 

9. NÁVRH NA SCHVÁLENIE PREDPISU K NARIADENIU SPRACOVANIA 

REGISTRATÚRY OBCE LADOMIROVÁ 

 

Starosta obce uviedlo, ţe p. Anna Mikitková bola na školení registratúry. Tam bola 

upozornená, ţe všetky obce majú dodrţiavať registratúrny poriadok, ktorý je uvedený na 

stránke Ministerstva vnútra. V roku 2017 má Okresný úrad vo Svidníku navštevovať obecné 

úrady a kontrolovať, či je registratúrny poriadok dodrţiavaný. Na základe uvedených 

skutočností starosta obce predstavil predpis k nariadeniu spracovania registratúry obce 

Ladomirová.  

Po jeho predstavení dal o uvedenom predpise hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje predpis č. 1/2016 

k spracovaniu registratúry obce Ladomirová. 

 

10. NÁVRH NA SCHVÁLENIE PONUKY FIRMY MAGELLAN S.R.O. NA PÔŢIČKU 

(VYPLATENIE DLHOV SP, VŠZP, DAŇOVÝ ÚRAD, MALÉ DLHY DO 600,- 

EUR OD ROKU 2012, ATĎ.) 

 

Starosta obce predstavil ponuku firmy MAGELLAN s.r.o. na pôţičku. Uvedenou 

pôţičkou by sa vyplatili dlhy Daňového úradu cca. vo výške 14 000,- EUR, Sociálnej 

poisťovni vo výške cca. 13 000,- EUR, Všeobecnej zdravotnej poisťovni vo výške cca. 5800,- 

EUR. Ďalej by sa vyplatili malé faktúry obce do 600,- EUR, ktorých je od roku 2012 cca. 80, 

a to vo výške cca. 16 000,- EUR. Vzhľadom k tomu, ţe obec Ladomirová nespláca uvedenej 

spoločnosti ešte starú pôţičku vo výške cca. 20 000,- EUR, uvedenou pôţičkou a splátkovým 

kalendárom by sa splácala aj stará pôţička. Pôţička vo výške 75 000,- EUR by sa splácala 48 

mesiacov, a to vo výške cca. 1500,- EUR / mesiac, s priemernou úhradou úrokov v prospech 

spoločnosti, a to vo výške 5,39 %. 

Starosta obce súhlasil a podotkol, ţe je potrebné vyplatiť hlavne dlhy voči Daňovému 

úradu, Sociálnej poisťovni, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, pretoţe do 31.03.2017 sa 

podávajú ţiadosti o dotácie na Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR. Ak by obec 

Ladomirová mala tieto dlhy, tak by nemohla o uvedené dotácie ţiadať, tak ako to bolo na rok 

2016, čím obec Ladomirová prišla cca. o 4 000,- EUR.  
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Starosta obce ďalej poukázal na to, ţe nútený správca obce taktieţ súhlasí 

s poskytnutím uvedenej pôţičky. Následne dal starosta obe hlasovať o tom, či poslanci OZ 

súhlasia, aby si obec Ladomirová zobrala uvedenú pôţičku, za uvedených podmienok. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 10: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová udeľuje súhlas: 

 

1.  S uzavretím Zmluvy o peňaţnej pôţičke (ďalej len „Zmluva“) so spoločnosťou 

Magellan Central Europe, s.r.o., so sídlom Mostová 2, Bratislava 811 02, IČO: 44 

414 315 (ďalej len „Spoločnosť“), ktorej predmetom bude poskytnutie finančnej 

pôţičky zo strany Spoločnosti vo výške max. 75.000,- EUR.  

2. S konečnou splatnosťou poskytnutej pôţičky najneskôr dňa 31.12.2020.   

3. S mesačnou úhradou úrokov v prospech Spoločnosti a to vo výške 5,39% p.a. z 

nezaplateného zostatku pôţičky.  

5.  S podpisom notárskej zápisnice ako zabezpečenia pôţičky. 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej poveruje starostu obce PhDr. Vladislava Cupera, 

aby ako zástupca obce Ladomirová uzatvoril so spoločnosťou Magellan Central Europe, 

s.r.o., so sídlom Mostová 2, Bratislava 811 02, IČO: 44 414 315, Zmluvu o peňaţnej 

pôţičke, a vykonával aj všetky ďalšie úkony súvisiace s prijatím pôţičky a jej 

zabezpečením. 

 

11. POVERENIE POSLANCA OZ, KTORÝ BUDE ZVOLÁVAŤ A VIESŤ 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PRÍPADOCH PODĽA §12, 

ODS. 2, PRVÁ VETA, ODS. 3, TRETIA VETA, ODS. 5. TRETIA VETA A ODS. 6, 

TRETIA VETA ZÁKONA SNR. Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ 

V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

 

Starosta obce poveruje Mgr. Pavla Jesenského, aby zvolával a viedol zasadnutie 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12, ods. 2, prvá veta, ods. 3, tretia veta, ods. 5, 

tretia veta a ods. 6, tretia veta zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

 

UZNESENIE 11: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie, ţe Mgr. 

Pavol Jesenský bol poverený poslanec, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12, ods. 2, prvá veta, ods. 3, tretia veta, ods. 5, tretia 

veta a ods. 6, tretia veta zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

 

12. NÁVRH NA SCHVÁLENIE INVENTARIZAČNEJ KOMISIE 

 

Starosta obce uviedol, ţe je potrebné vykonať inventúru majetku obce, pričom 

navrhuje vytvorenie inventarizačnej komisie. Do inventarizačnej komisie navrhuje p. Annu 

Mikitkovú, p. Máriu Drozdovú a p. Mgr. Pavla Jesenského. O uvedenom návrhu dal starosta 

obce hlasovať.  
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Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 12: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje inventarizačnú 

komisiu v zloţení p. Anna Mikitková, p. Mária Drozdová, p. Mgr. Pavol Jesenský. 

 

13. NÁVRH NA SCHVÁLENIE VYRAĎOVACEJ KOMISIE 

 

Následne starosta obce uviedol, ţe je potrebné schváliť aj vyraďovaciu komisiu, 

pretoţe je veľa majetku na vyradenie, ktorý je nielenţe zastaraný, ale aj nefunkčný, pričom 

navrhuje vytvorenie vyraďovacej  komisie v tomto zloţení. P. Anna Mikitková, p. Mária 

Drozdová, p. Mgr. Pavol Jesenský. O uvedenom návrhu dal starosta obce hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 13: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje vyraďovaciu 

komisiu v takomto zloţení: p. Anna Mikitková, p. Mária Drozdová, p. Mgr. Pavol 

Jesenský. 

 

14. NÁVRH NA SCHVÁLENIE KOMISIÍ (PREDSEDU, ČLENOV, ÚLOHY), 

FINANČNÁ KOMISIA, KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU, KOMISIA PRE 

KULTÚRU A ŠPORT A ŠKOLSTVO, KOMISIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, 

VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

 

Starosta obce poukázal na to, ţe je potrebné schváliť tieto komisie, ich predsedu, 

členov a úlohy. Do komisie navrhuje týchto občanov, a to: 

Finančná komisia: Predseda Lýdia Jancurová, člen Mária Drozdová, člen Milka 

Jesenská. 

Komisia verejného poriadku: predseda p. Mgr. Pavol Jesenský, člen Lukáš Syrí, člen 

Miroslav Haluška. 

Komisia pre kultúru a šport a školstvo: predseda p. Ernest Cina, člen Marek Dţurban, 

člen Michal Vaňko. 

Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja: predseda Ing. Peter 

Ţák, PhD., člen Stanislav Vaník, člen MVDr. Vladimír Čipák. 

Starosta obe dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 
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UZNESENIE 14: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje tieto komisie, ich 

predsedov a členov, a to:  

1. Finančná komisia: Predseda Lýdia Jancurová, člen Mária Drozdová, člen Milka 

Jesenská. 

2. Komisia verejného poriadku: predseda p. Mgr. Pavol Jesenský, člen Lukáš Syrí, 

člen Miroslav Haluška. 

3. Komisia pre kultúru a šport a školstvo: predseda p. Ernest Cina, člen Marek 

Dţurban, člen Michal Vaňko. 

4. Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja: predseda Ing. 

Peter Ţák, PhD., člen Stanislav Vaník, člen MVDr. Vladimír Čipák. 

 

15. NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZRIADENIA ZBERNÉHO DVORA PRE ZBER 

PLASTU, PLASTOVÝCH VÝROBKOV, ELEKTRONIKY, BATÉRIÍ, 

ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV V POŢIARNEJ ZBROJNICI 

 

Starosta obce podal návrh, aby sa z jednej garáţe v poţiarnej zbrojnici vytvoril zberný 

dvor, v ktorom by sa zbieral zmiešaný plast, plastové výrobky, elektronika, batérie, elektrické 

spotrebiče a pod. Vzhľadom k tomu, ţe vývoz triedeného odpadu, a to hlavne zmiešaných 

plastov, elektrospotrebičov a pod. sa vykonáva za veľmi dlhú dobu, pričom vznikajú 

nelegálne skládky, navrhol starosta obce, aby z uvedených priestorov sa vytvoril zberný dvor, 

čím by sa aspoň z časti pomohlo ţivotnému prostrediu, ale aj občanom. 

Starosta obce vyzval poslancov k pripomienkam k uvedenému návrhu. Poslanci 

k uvedenému návrhu nemali ţiadne pripomienky, a tak dal starosta obce o uvedenom návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 15: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje, aby sa zriadil 

zberný dvor na zber zmiešaného plastu, elektroniky, batérií a pod. v poţiarnej zbrojnici, 

a to z 1 garáţe.  

 

16. RIEŠENIE PRENÁJMU SÁLY NA OBECNÉ ZÁBAVY A INÉ PODUJATIA 

 

Starosta obce poukázal na to, ţe riešenie prenájmu sály a iných podujatí sa robil a robí 

bez akýchkoľvek záznamov. Preto navrhol, aby ten, kto má záujem o nájom obecnej sály,  

najprv podať ţiadosť na obecný úrad. Na základe uvedenej ţiadosti sa so záujemcov spíše 

nájomná zmluva na určitý deň, s tým, ţe ţiadateľ musí zaplatiť poplatok 10,- EUR. Ak 

obecná sála sa vyuţije na základe ţiadosti a nájomnej zmluvy na daný účel, bude uvedený 

poplatok ţiadateľovi vrátený. Ak nedôjde k vyuţitie obecnej sály na základe ţiadosti 

a nájomnej zmluvy, uvedený poplatok prepadne v prospech obce.  

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k uvedenému návrhu vyjadrili. Po debate dal 

starosta obce o uvedenom návrhu hlasovať.  
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Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 16: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje postup, pri nájme 

obecnej sály, a to: 

1. Ţiadateľ musí podať ţiadosť o nájom obecnej sály. 

2. Na základe podania ţiadosti, bude so ţiadateľom spísaná nájomná zmluva. 

3. Ţiadateľ zaplatí k podpisu nájomnej zmluvy poplatok 10,- EUR. 

4. Ak dôjde k naplneniu nájomnej zmluvy, čiţe ţiadateľ vykoná v obecnej sále na 

základe ţiadosti a nájomnej zmluvy akciu, bude ţiadateľovi poplatok 10,- EUR 

vrátený. 

5. Ak nedôjde k naplneniu nájomnej zmluvy, čiţe ţiadateľ  nevykoná v obecnej sále 

na základe ţiadosti a nájomnej zmluvy akciu, poplatok 10,- EUR prepadá obci 

Ladomirová. 

 

17. NÁVRH NA SCHVÁLENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH PÔŢIČIEK 

 

Starosta obce poukázal na to, ţe v obci Ladomirová je veľa občanov v hmotnej núdzi, 

ktorá v mnohých prípadoch nepostačuje na pokrytie ţivotných nákladov občanov. Preto 

navrhol, aby obec Ladomirová poskytovala sociálne pôţičky, a to na účel, na ktorý si ţiadateľ 

poţiada. Starosta obce navrhuje: 

1. Vyčlenené finančné prostriedky na sociálne pôţičky max. vo výške 600,- EUR. 

2. Sociálne pôţičky poskytovať na základe splátkového kalendára. 

3. Ak nebude dodrţaný splátkový kalendár, resp. ak nebude dodrţaná aspoň 1 splátka, 

ţiadateľ o sociálnu pôţičku môţe poţiadať o novú sociálnu pôţičku aţ po pol roku, od 

kedy mu bola prvá sociálna pôţička poskytnutá.  

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k uvedenému návrhu vyjadrili. Poslanec 

MVDr. Vladimír Čipák a Mgr. Pavol Jesenský sa vyjadrili, aby sociálne pôţičky boli 

poskytnuté iba tým občanom, ktorí majú zaplatené všetky dane do obce Ladomirová. Ďalej 

Mgr. Pavol Jesenský sa vyjadril, ţe ak nebude dodrţaný splátkový kalendár na sociálnu 

pôţičku, tak ţiadateľ môţe poţiadať o novú sociálnu pôţičku aţ po jednom roku, pričom sa 

musí jednať o občana obce s trvalým pobytom v obci Ladomirová. 

Následne dal starosta obce hlasovať o uvedenom návrhu.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 17: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje poskytovanie 

sociálnej pôţičky pre občanov v núdzi, a to za podmienok: 

1. Vyčlenené finančné prostriedky na sociálne pôţičky max. vo výške 600,- EUR.  

2. Nie je moţné sociálne pôţičky poskytovať, ak celková výška sociálnych pôţičiek 

presiahne sumu 600,- EUR. 

3. Sociálne pôţičky poskytovať na základe splátkového kalendára. 
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4. Ak nebude dodrţaný splátkový kalendár, resp. ak nebude dodrţaná aspoň 1 

splátka, ţiadateľ o sociálnu pôţičku môţe poţiadať o novú sociálnu pôţičku aţ po 

roku, od kedy mu bola prvá sociálna pôţička poskytnutá.  

5. Sociálna pôţička môţe byť poskytnutá iba občanovi, ktorý má zaplatené všetky 

dane voči obci Ladomirová. 

6. Sociálna pôţička môţe byť poskytnutá iba občanovi, z trvalým pobytom v obci 

Ladomirová. 

7. Sociálna pôţička je bezúročná. 

 

18. INFORMÁCIA O KONTROLE, KTORÁ  PREBEHLA K PROJEKTU 

„PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI – OBEC 

LADOMIROVÁ“ 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, ţe dňa 28.10.2016 sa 

uskutočnila kontrola Slovenskou agentúrou ţivotného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Košice 

na projekt „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Ladomirová“. 

Kontrolou bolo zistený nesúlad vysadených drevín s fakturovaným stavom, a to nasledovne: 

 
P.č. Poloţka Fakturovaný 

stav (ks) 

Zistený skutočný 

stav spolu (ks) 

Ţivé (ks) Vyschnuté 

(ks) 

1. Vŕba biela 350 151 148 3 

2. Lipa malolistá 350 243 237 6 

3. Ruţa šípová 250 0 0 0 

4. Jelša lepkavá 250 108 104 4 

5. Slivka trnková 300 121 121 0 

Spolu  1500 623 610 13 

6. Kôl k sadeniciam 4500 0   

 Spolu za vegetáciu obec Ladomirová zaplatila 199 171,46,- EUR, firme M-SILNICE 

a.s., Husova 1697, Pardubice.  

 Obci Ladomirová, bolo uloţené nápravné opatrenie, a to: 

„Prijímateľ je povinný uviesť predmet projektu – sadové úpravy do pôvodného stavu 

zodpovedajúcemu stavu v čase fyzického a finančného ukončenia realizácie projektu, t. 

j. zachovať udrţateľnosť projektu po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie 

projektu.“ 

 Starosta obce podotkol, ţe vyzval firmu M-SILNICE a.s., aby doloţila obci 

Ladomirová faktúry, ako a akým spôsobom uvedené dreviny nadobudla. K dnešnému dňu 

obec Ladomirová nedostala z uvedenej firmy ţiadnu odpoveď. Ak sa potvrdí, ţe dreviny 

skutočne neboli vysadené v takomto počte, aký bol fakturovaný, obec bude ţiadať 

dodávateľa, aby znášal náklady, ktoré obci vzniknú z dôvodu udrţania pôvodného stavu 

zodpovedajúcemu podľa faktúr. 

 

UZNESENIE 18: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie informácie 

o kontrole k projektu „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec 

Ladomirová“.  

 

19. INFORMÁCIA K PROJEKTU „REGENERÁCIA OBCE LADOMIROVÁ“ 

Starosta obce informoval poslancov o projekte „Regenerácia obce Ladomirová“ 

a problémoch, ktoré k tomuto projektu nastali. SORO Prešov oznámila obci Ladomirová, ţe 

uvedený projekt bol fyzicky ukončený cca. v roku 2013, ale vzhľadom na skutočnosť, ţe 

neboli vyplatené 3 poloţky za uvedený projekt, a to firme DRUSTAV s.r.o., suma cca. 
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28 800,- EUR za vykonané stavebné práce, projektovému manaţérovi p. Miţenko na základe 

dohody o vykonaní práce suma cca. 14 000,- EUR a nebola vrátená Ministerstvu 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR suma cca. 19 144,- EUR za pochybenie pri verejnom 

obstarávaní, došlo pravdepodobne k porušeniu zmluvy medzi obcou a MPaRV SR, vzhľadom 

k tomu, ţe projekt bol ukončený, ale k dnešnému dňu nedofinancovaný. Je tu 

pravdepodobnosť, ţe za porušenie zmluvy bude musieť obec Ladomirová vrátiť finančné 

prostriedky za celý projekt vo výške cca. 480 000,- EUR.  

Starosta obce uviedol, ţe kontaktoval MPaRV SR k riešeniu danej problematiky, 

pričom priebeţne sa daná vec rieši a dňa 08.12.2016 starosta obce osobne navštívi MPaRV 

SR pri riešení danej problematiky.  

Ďalší problém nastal v nezrovnalostiach s vrátením sumy cca. 19 144,- EUR, MPaRV 

SR. Obec Ladomirová má uvedený záväzok v účtovníctve vyplatený, pričom na uvedený 

záväzok stále trvá exekúcia. Obec dňa 18.10.2016 vyzvala exekútora, aby sa k uvedenému 

záväzku vyjadril, pričom do dnešného dňa nebola obci Ladomirová doručená ţiadna odpoveď 

zo strany exekútora. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 19: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová berie na vedomie informácie 

k projektu „Regenerácia obce Ladomirová“. 

 

20. RÔZNE 

 

BOD 1: 

 

Poslanec obecného zastupiteľstva Marek Dţurban podal informáciu o tom, ţe dňa 

06.06.2016 doručil na obec Ladomirová „Ţiadosť o prenájom priestorov – sály“ na Štefánsku 

zábavu na deň 26.12.2016. Pričom chce vedieť, či dostane do prenájmu uvedenú sálu na 

uvedený deň. Starosta obce uviedol, ţe dňa 24.05.2016 bola doručená ţiadosť p. Peter Cina 

o prenájom obecnej sály na tanečnú zábavu na deň 26.12.2016. Vzhľadom na skutočnosť, ţe 

p. Peter Cina si podal ţiadosť skôr, ako p. Marek Dţurban, nie je moţné p. Marekovi 

Dţurbanovi vyhovieť v jeho ţiadosti.  

Marek Dţurban uviedol, ţe dňa 16.09.2016 obecné zastupiteľstvo schválilo Uznesenie 

6, v ktorom sa uvádza, ţe „ak sa obecná zábava nebude konať do 6 mesiacov od podania 

žiadosti, tak táto žiadosť bude stornovaná“, čiţe ţiadosť p. Peter Cina by mala byť 

stornovaná. 

Starosta obce uviedol, ţe schválené uznesenie sa týka nových ţiadostí, pričom 

Uznesenie č. 6, zo dňa 16.09.2016 nemá retroaktívny účinok, čo znamená, ţe sa netýka 

podaných starých ţiadosti o prenájom obecnej sály. 

 

BOD 2: 

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe na Silvestra sa plánuje obecná zabíjačka, ktorá 

bude v obecnej sále. Pričom na rómskej osade sa bude podávať varený guľáš, a to k oslave 
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Nového roka. Starosta obce popýtal poslanca p. Ernesta Cinu, aby zabezpečil podávanie 

guľášu občanom. Tento s tým súhlasil.  

 

21. NÁVRH NA UZNESENIE 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesení. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7 

Za: 7, Ing. Peter Ţák, PhD., Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Dr. Jozef Ţák, MVDr. Vladimír Čipák, 

Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 20: Obecné zastupiteľstvo obce Ladomirová schvaľuje návrh uznesení.  
 

22. ZÁVER 

 

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

02.12.2016 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 a poprial zúčastneným 

šťastné Vianočné sviatky. 

 

 

Zapísal: PhDr. Vladislav Cuper 

 

 

V Ladomirovej dňa, 02.12.2016 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Mgr. Pavol Jesenský      ...................................................... 

 

 

 

 

 

       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce Ladomirová 


