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Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteļstva obce Ladomirová zo dňa 

10.03.2018 o 17:00 hod.  
 

  

Rokovanie 2. 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 zastupiteļstva: 

 

1. Otvorenie. 

2. Voľba overovateľov  zápisnice. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prejednanie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (VZN). 

5. Prejednanie odpredaja obecných pozemkov.  

6. Prejednanie VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky. 

7. Prejednanie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka MŠ. 

8. Prejednania VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

9. Prejednanie ţiadosti o nájom p. Michal Mňahončák. 

10. Prejednanie ţiadosti neziskovej organizácie EURO-DONO o dotáciu na úhradu 

prevádzkových nákladov spojených s prevádzkovaním „Denný stacionár 

Ladomirová“.  

11. Informácia k výberu daní.  

12. Informácia o zapojení sa do projektov: 

a) Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej sluţby – ÚPSVaR 

b) Projekt – Podpora vysporiadania pozemkov MRK – MV SR. 

c) Podpora rozvoja športu na rok 2018 – Program 4. – nákup športovej výbavy – 

Úrad vlády SR. 

d) Grant na výstavbu oplotenia obecného cintorína – PSS a.s.  

e) Dotácia na podporu kultúrnych národnostných menšín na rok 2018  - Fond na 

podporu kultúrnych národnostných menšín KULT MINOR. 

f) Dotácia na zabezpečenie bezpečného prechodu pre chodcov v obci Ladomirová – 

MV SR. 

13. Prejednanie rekonštrukcie oplotenia - Základná škola Ladomirová. 

14. Rôzne. 

15. Návrh na uznesenie. 

16. 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 sú prítomní 5  poslanci zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ je 

uznášania schopné. 

Starosta obce predloţil návrh programu, do ktorého doplnil bod 8 „Prejednanie VZN 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce“. Následne dal o zmenenom programe hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Neprítomní: 1 – Mgr. Dr. Jozef Ţák, Ing. Peter Ţák, PhD.  

 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav 

Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 1: Obecné zastupiteļstvo obce Ladomirová schvaļuje program rokovania 

obecného zastupiteļstva.  

 

2. VOĻBA OVEROVATEĻOV  ZÁPISNICE 

 

a) Určenie overovateľov zápisnice. 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnica Miroslav Haluška, MVDr. Vladimír 

Čipák. . 

 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteļstvo berie na vedomie určenie overovateļov zápisnice 

– Miroslav Haluška, MVDr. Vladimír Čipák. 

 

b) Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutie obecného zastupiteľstva bol určený PhDr. 

Vladislav Cuper. 

 

UZNESENIE 3: Obecné zastupiteļstvo berie na vedomie určenie zapisovateļa zápisnice 

– PhDr. Vladislav Cuper. 

 

3. KONTROLA UZNESENÍ 

 

Starosta obce uviedol, ţe uznesenia sa priebeţne plnia. Boli podpísané kúpne zmluvy 

s p. Nicom a p. Ţiţákom, pričom títo uhradili 66,- EUR poplatok, za vklad do katastra 

nehnuteľností a následne aj kúpno-predajnú cenu.  

 

UZNESENIE 4: Obecné zastupiteļstvo berie na vedomie priebeţné plnenie uznesení. 
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4. PREJEDNANIE ZÁSAD ODMEŇOVANIA POSLANCOV OZ (VZN) 

 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper uviedol, ţe nútená správa sa skončila, pričom 

v čase trvania nútenej správy poslanci, ani starosta obce nemá nárok na ţiadne odmeny. Po 

ukončení nútenej správy, môţe OZ si schváliť odmeny, resp. môţu odmeny schváliť 

starostovi obce. Podrobne prečítal uvedený návrh VZN č. 3/2018 Obce Ladomirová, ktorým 

sa upravujú zásady odmeňovania poslancov OZ. Uviedol, ţe v uvedenom VZN sú určené 0,- 

EUR odmeny členom, ktorí sa zúčastnia rokovania obecnej rady, stálych komisií, resp. za 

vykonávanie obradov. Ďalej uvedené VZN určuje, ţe nárok na ţiadne odmeny nemajú ani 

zapisovatelia. Starosta obce poukázal na to, ţe poslanci si môţu, resp. nemusia schváliť 

odmeny. Ak chcú, majú rôzne moţnosti. Buď si schvália odmeny mesačne, kvartálne, resp. na  

zúčastnení sa zasadnutí obecného zastupiteľstva. Následne popýtal poslancov, aby sa 

k danému návrhu vyjadrili.  

Mgr. Pavol Jesenský uviedol, ţe odporúča, aby poslanci OZ nebrali ţiadne odmeny, 

tak ako to bolo doposiaľ. On bude hlasovať proti návrhu na vyplatenie odmien. P. Ernest Cina 

uviedol, ţe ak vzniká poslancom nárok na odmeny, mali by sa tieto poslancom schváliť. P. 

MVDr. Vladimír Čipák taktieţ poukázal na to, ţe nie je proti, aby sa odmeny vyplatili, ale iba 

za podmienky, ţe odmeny budú patriť iba tým poslancom, ktorí sa zúčastnia na OZ. P. Ernest 

Cina dal návrh, aby odmeny boli vyplácané vo výške 15,- EUR / zasadnutie OZ. Ďalší 

poslanci nemali ţiadne návrhy, preto dal starosta obce o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 4. - MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška.  

Proti: 1. – Mgr. Pavol Jesenský.  

 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteļstvo schvaļuje VZN č. 3/2018 Obce Ladomirová, 

ktorým sa upravujú zásady odmeňovania poslancov OZ. Nárok na odmeny v zmysle 

uvedeného VZN vzniká iba poslancom OZ, a to vo výške 15,- EUR / zasadnutie OZ. 

 

 Po hlasovaní poslanec Mgr. Pavol Jesenský dal návrh, aby nielen poslancom OZ boli 

schválené odmeny, ale aby sa navýšila mzda starostovi obce PhDr. Vladislavovi Cuperovi. 

Tento za cca. 2 roky spravil pre obec veľa, nespal po  nociach a všetok svoj čas venoval tomu, 

aby sa obec dostala z veľmi zlej situácie, v ktorej bola. Preto navrhuje, aby sa mu navýšila 

mzda o 15 %.  

 Starosta obce podotkol, ţe uvedený návrh ho prekvapil, pričom nemal v záujme, aby 

sa jeho mzda zvyšovala. 

 Následne poţiadal poslancov, aby sa k uvedenému návrhu vyjadrili. P. Ernest Cina 

uviedol, ţe súhlasí s uvedeným návrhom, pretoţe sa skutočne za uvedené obdobie odviedlo 

dosť práce. Taktieţ pozitívne reagoval aj p. MVDr. Vladimír Čipák, ţe aj on je za to, aby sa 

starostovi zvýšila mzda o 15 %. Následne dal starosta obce o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 5. – Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav 

Haluška.  

Proti: 0.  

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteļstvo schvaļuje navýšenie platu starostovi obce PhDr. 

Vladislavovi Cuperovi od 01.04.2018, a to vo výške 15 %.  

 



OBEC LADOMIROVÁ 
 Ladomirová 33, 090 03  Ladomirová 
 

4 
 

 

5. PREJEDNANIE ODPREDAJA OBECNÝCH POZEMKOV 

 

Starosta obce predloţil ţiadosť  p. Jaroslav Demeter, Ladomirová 155, o predaj 

pozemku, a to v nasledujúcom znení: „Týmto listom sa obraciam na Vás so žiadosťou 

o predaj obecného pozemku. Na tomto pozemku chcem postaviť rodinný dom. Jedná sa 

o obecný pozemok C KN parcelné číslo 80/1, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 

500 m2, zapísaný na LV č. 1“. 

Starosta obce poukázal, ţe parcela č. 80/1 má celkovú výmeru 1603 m2, pričom obec 

v budúcnosti chce uvedenú parcelu vyuţiť na výstavbu materskej škôlky, resp. iných budov, 

ktoré obec vyuţije na svoje účely. Ďalej uviedol, ţe uvedená ţiadosť neobsahuje, kde bude 

rodinný dom stáť, pričom je ťaţké zistiť, o ktorých 500 m2 ide. Preto dal návrh, aby sa 

uvedená parcela dala vymerať. Ak bude vymeraná, aby sa stretli všetci poslanci OZ  a p. 

Jadroslav Demeter. Na mieste, aby sa dohodli, o ktorú časť z uvedenej parcely ide, pričom 

následne sa urobí geometrický plán, ktorý bude slúţiť ako podklad na odpredaj obecného 

pozemku, pričom poţiadal poslancov, aby sa k uvedenému návrhu vyjadrili. Ďalej starosta 

obce uviedol, ţe ak sa uvedená parcela bude predávať, tak za minimálnu cenu 5,- EUR / m
2
. 

P. Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav Haluška uviedli, ţe súhlasia s tým, aby sa 

časť parcely predala menovanému, pričom súhlasia s návrhom starostu obce. Následne sa 

poslanci OZ uzniesli. 

 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteļstvo v Ladomirovej odkladá schválenie predaja 

obecného pozemku, a to do doby, dokiaļ pozemok nebude geometricky vymeraný, 

pričom po vymeraní sa na pozemku stretnú poslanci OZ, starosta obce a p. Jaroslav 

Demeter. Následne sa určí, ktorá časť sa p. Jaroslavovi Demeterovi predá, v akej 

výmere a za akú cenu.  

  

 Ďalej starosta obce uviedol, ţe obecné zastupiteľstvo dňa 08.12.2015 schválilo 

„Opatrenia k udrţaniu ekonomického hospodárenia obce Ladomirová, vedúce k ozdravnému 

reţimu obce, bez zavedenia nútenej správy“. Jedným z opatrení je aj predaj obecných 

pozemkov, z ktorých obec počíta príjem cca. 50 tis. EUR. 

 Dňa 03.06.2016, obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6-6/2016 schválilo odpredaj 

pozemkov, a to lesy a orná pôda, z dôvodu, ţe obec Ladomirová má veľké dlhy a nie je 

v súčasnosti schopná splácať akékoľvek záväzky.  

 Na základe uvedených skutočností, starosta obce vytypoval 4 pozemky, a to: LV 640, 

parcela č. 790/14, 790/15, 790/16 a 790/69 – orná pôda na odpredaj. Na uvedené pozemky bol  

urobený znalecký posudok. Podľa znala, cena za 1 m
2 

pozemkov 790/14-1044 m
2
, 790/15 – 

1034 m
2
, 790/16 – 1331 m

2
, je vo výške 0,122, EUR, pričom za pozemok č. 790/69 – 81675 

m
2
, bola podľa znalca cena stanovená na 0,241,- EUR za 1 m

2
. Spolu za odpredaj všetkých 

pozemkov, ide o sumu cca. 20 099,- EUR.  

 Ďalej starosta obce uviedol, ţe informoval o odpredaji poļnohospodárskej pôdy 

či uţ na schôdzi urbariátu, poļovníkov, resp. navštívil osobne p. Ilečka, ktorý v obci 

Ladomirová vlastní poļnohospodárske druţstvo. Informácie o predaji pozemkov boli 

zverejnené aj v  novinách, kde starosta uviedol, ţe obec bude odpredávať pozemky.  

 Starosta obce poukázal na to, ţe pri odpredaji poľnohospodárskej pôdy obec musí 

postupovať v zmysle zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho 

pozemku, pričom nie je moţné poľnohospodársku pôdu len tak odpredať, aj so súhlasom 

obecného zastupiteľstva. Uvedený zákon definuje, komu a akým postupom je moţné 

poľnohospodársku pôdu predaj. Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho 
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pozemku rozdeľuje nadobúdateľov do štyroch okruhov. Prvú skupinu potencionálnych 

kupcov tvoria: 

a) Osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky 

predo dňom uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 

v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza – musí hospodáriť formou 

podnikania, a to najmenej tri roky pred podpisom zmluvy o prevode 

poľnohospodárskeho pozemku zo strany kupujúceho. Na mladého poľnohospodára sa 

nevzťahuje ustanovenie o povinnosti vykonávať poľnohospodársku výrobu ako 

podnikanie najmenej tri roky. Potom sú to spoluvlastníci pozemku, resp. blízke 

a príbuzné osoby prevodcu, ktorý je fyzickou  osobou.  

b) V druhom okruhu sú osoby hospodáriace v obci susediace  s obcou, v ktorej sa 

nachádza  prevádzaný poľnohospodársky pozemok. 

c) V treťom okruhu sú zaradené osoby bez ohľadu na miesto podnikanie.  

d) V štvrtom okruh sú zaradené osoby nevykonávajúce poľnohospodársku činnosť, ale 

ktoré spĺňajú podmienky trvalého pobytu, resp. sídla, na území SR minimálne desať 

rokov.  

Následne starosta obce na základe uvedeného zákona zverejnil ponuku na odpredaj 

uvedených pozemkov v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva  

poľnohospodárskeho pozemku na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR, zároveň zverejnil ponuku v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle 

obce Ladomirová. Ponuka bola zverejnená na všetky predávajúce pozemky v cene 0,30, 

EUR za 1 m
2
.  Čiţe cena bola vyššia ako znalecký posudok. Uvedená ponuka bola 

zverejnená najmenej 15 dní, a to v registri na stránke www.pozemky.mpsr.sk, aj na úradnej 

tabuli a webovom sídle obce. Zverejnenie pozemkov na predaj bolo dňa 22.02.2018 a koniec 

zverejnenia pozemkov na odpredaj bolo 09.03.2018. Za uvedené obdobie 15 dní, prejavil 

záujem o kúpu pozemku na stránke www.pozemky.mpsr.sk, iba jeden záujemca, a to Ján 

Paranič – Stropkov. Túto ponuku zaslal aj doporučene listom na obec Ladomirová, pričom 

dokladoval, ţe podniká v katastri obce Ladomirová v rastlinnej výrobe a doloţil aj čestné 

vyhlásenie, ţe je mladý poľnohospodár, v zmysle zákona.  

Následne dal starosta obce, aby sa poslanci vyjadrili k odpredaju uvedených 

pozemkov, resp. schválili predaj uvedených pozemkov p. Paraničovi.  

Poslanci nemali ţiadne pripomienky k uvedenému odpredaju, pretoţe obec 

potrebuje finančné prostriedky. Následne p. Mgr. Pavol Jesenský dal návrh, aby sa predaj 

obecných pozemkov preloţil na pondelok, t. j. 12.03.2018 o 17:00 hod., a to z dôvodu, aby 

bol vyjadrený aj názor chýbajúcich poslancov obce na odpredaj pozemkov.  

 Následne dal starosta obce návrh, či poslanci súhlasia s tým, aby sa odpredaj 

pozemkov preloţil na rokovanie OZ na pondelok 12.03.2018 o 17:00 hod., kde by boli 

prítomní všetci poslanci OZ.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav 

Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteļstvo obce Ladomirová schvaļuje, aby sa odpredaj 

pozemkov presunul na 3. rokovanie OZ na deň 12.03.2018 o 17:00 hod., a to z dôvodu, 

aby o predaji pozemkov rozhodovali všetci poslanci OZ a vyslovili tak svoj názor aj tí 

poslanci, ktorí na OZ chýbajú.  

http://www.pozemky.mpsr.sk/
http://www.pozemky.mpsr.sk/
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6. PREJEDNANIE VZN O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA 

PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 

 

Starosta obce, tak ako minulý rok, tak aj tento predloţil VZN č. 1/2018 o určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých 

zriaďovateľom je Obec Ladomirová. Starosta obce uviedol, ţe po dohode s riaditeľkou školy 

p. Mgr. Oleárovou Evou, sa bude konať zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

dňa 11.04.2018 od 13:00 hod. do 16:00 hod.Následne dal starosta obce o uvedenom VZN 

hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav 

Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteļstvo obce Ladomirová schvaļuje VZN č. 1/2018 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základných 

školách, ktorých zriaďovateļom je Obec Ladomirová, a to na deň 11.04.2018, v čase od 

13:00 hod. do 16:00 hod.  

 

7. PREJEDNANIA VZN O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA 

MZDY NA DIEŤA MŠ 

 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper prečítal VZN č. 2/2018 Obce Ladomirová 

o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa  MŠ. Uviedol, ţe obec dostáva finančné 

prostriedky na materskú školu v jednom balíku, v ktorom mesačne obec dostáva 

z Ministerstva financií SR podielové dane. Je treba určiť sadzbu, koľko finančných 

prostriedkov bude vydelených pre MŠ, na mzdy, prevádzku MŠ a pod. Ďalej uviedol, ţe  obec 

Ladomirová je po finančnej stránke na tom zle, aj keď sa zrušila nútená správa. Preto 

navrhuje, aby sadzba bola určená na základe „Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.: Koeficienty 

ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ pre jednotlivé kategórie ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, koeficient na záujmové 

vzdelávanie, na stravovanie a na správu školských objektov na rok 2018“. Pričom uvedené 

nariadenie vlády na rok 2018 definuje, ţe dotácia na dieťa v MŠ na jeden rok predstavuje 

2 297,56,- EUR, pričom na správu školských objektov, čiţe MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce je určených na jedno dieťa / rok 126,24,- EUR. V MŠ Ladomirová je zapísaných na rok 

2018-2019 – 15 detí.  

Čiţe obec Ladomirová, vyčleňuje na 1 dieťa MŠ dotáciu na 1 rok vo výške 2 297,56,- 

EUR + 126,24,- EUR = 2 423,80,- EUR na 1 dieťa / rok. Spolu na celý rok obec vyčleňuje 

z rozpočtu na MŠ finančné prostriedky vo výške 29 085,60,- EUR.  

Starosta obce ďalej poukázal, ţe ak tieto finančné prostriedky na MŠ nebudú stačiť, 

zvolá zastupiteľstvo, aby sa dotácia na MŠ navýšila. Následne starosta obce poţiadal 

poslancov, aby sa k danému VZN vyjadrili. Ţiaden poslanec nemal k VZN pripomienky, 

a preto dal o ňom hlasovať.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav 

Haluška.  

Proti: 0 
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UZNESENIE 10: Obecné zastupiteļstvo obce Ladomirová schvaļuje VZN č. 2/2018 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2018, a to: 

na dieťa MŠ vo výške 2 297,56, EUR / mesiac a na správu školských objektov 126,24,- 

EUR na dieťa / mesiac.  

 

8. PREJEDNANIE VZN O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE 

  

Starosta obce predloţil VZN č. 4/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Ladomirová. Poukázal na to, ţe obec môţe poskytovať dotácie jednotlivým subjektom, či uţ 

ide napr. o TJ Druţstevník Ladomirová, alebo novovytvorený Poţiarnicky zbor Ladomirová, 

a to na rôzne projekty, ktoré predloţia. Poukázal na to, ţe VZN presne definuje komu a za 

akých podmienok obec môţe dotáciu poskytnúť, pričom tomu, komu sa poskytne, musí 

spĺňať v zmysle uvedeného VZN určité kritériá. Dotácia musí byť presne zúčtovaná na 

projekt, na ktorý sa ţiada, čím subjekt musí doloţiť obci presne stanovené a zaúčtované 

náklady načo sa dotácia pouţila. Prílohou uvedeného VZN je „Ţiadosť o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce“, „Čestné prehlásenie ţiadateľa o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

Ladomirová“ a „Vyúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Ladomirová na beţné výdavky 

v roku 2018“. Pričom poukázal, ţe ak OZ schváli uvedené VZN, ţiadosti o dotácie môţu 

subjekty dať v tomto roku iba raz, a to do 31.03.2018. Ţiadosti na dotáciu na rok 2019, musia 

byť doručené na obecný úrad do 31.12.2018.  

Ďalej starosta poukázal aj na to, ţe v § 4 – schvaľovanie dotácií sa uvádza, ţe dotáciu 

môţe schváliť aj starosta obce, bez súhlasu OZ, a to do výšky 150,- EUR, pre právnické 

osoby, a do výšky 80, EUR, pre fyzické osoby – podnikatelia, a to pre jedného ţiadateľa 

v príslušnom roku najviac 1 – krát. Ak sa jedná o dotácie vyššie, tak tieto schvaľuje OZ.  

Následne dal starosta obce uvedené VZN poslancom pripomienkovať. Ţiaden 

poslanec nemal k danému návrhu pripomienky, pričom privítali návrh uvedeného VZN. 

Následne dal starosta obce o uvedenom VZN hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav 

Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 11: Obecné zastupiteļstvo obce Ladomirová schvaļuje VZN č. 4/2018 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladomirová, a to v plnom znení, v akom bol na 

zastupiteļstvo predloţený.  

 

9. PREJEDNANIE ŢIADOSTI O NÁJOM P. MICHAL MŇAHONČÁK 

 

Na obec bola dňa 28.02.2018 doručená ţiadosť p. Michal Mňahončák o prenájom 

pozemku, v nasledujúcom znení: „Žiadam Obecný úrad Ladomirová o prenájom obecného 

pozemku oproti nášmu domu, t. j. pri požiarnej zbrojnici v rozlohe cca. 9x9 m. O tento 

pozemok sa aj tak už roky starám (kosím a čistím priekopu). Za tento pozemok som ochotný 

zaplatiť 10, EUR/rok na dobu aspoň 5 rokov“. 

Starosta obce uviedol, ţe ide o časť pozemku pred  bránou, ktorou sa vchádza do 

vnútra za poţiarnu zbrojnicu. Nemá námietky voči prenájmu, pričom navrhol, aby nájom bol 

dohodnutý ročný, s tým, ţe na konci roka obecné zastupiteľstvo bude nájom na ďalší rok 

schvaľovaním predlţovať. Následne uviedol, aby sa vyjadrili poslanci k danej ţiadosti. P. 
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Mgr. Pavol Jesenský uviedol, ţe on by uvedenú časť pozemku dal do nájmu bezplatne, ţe aj 

tak sa roky o to stará, čistí priestor pred poţiarnou zbrojnicou a pod. Starosta obce následne 

poukázal na to, ţe ak sa vypracováva nájomná zmluva, tak sa musí hradiť určitý nájom, aspoň 

1,- EUR. Taká to bola prax aj na úrade práce, ktorý neakceptoval pri doloţení na úrad práce 

nájomné zmluvy, v ktorých bolo uvedené, ţe nájom je bezplatný. P. MVDr. Vladimír Čipák 

uviedol, ţe súhlasí s tým, aby sa podpísala nájomná zmluva na 10,- EUR / rok. Následne dal 

starosta obce o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav 

Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 12: Obecné zastupiteļstvo obce Ladomirová schvaļuje na základe ţiadosti 

p. Michal Mňahončák do nájmu časť pozemku, ktorý sa nachádza na parcele LV č. 1, 

parcela 474/3, vo výmere 9x9 m2, a to na dobu 1 roka, t. j. do 11.03.2018, za ročný 

nájom 10, EUR, s tým, ţe pred koncom nájomnej zmluvy, obec schvaļuje predĺţenie 

nájmu na ďalší rok.  

 

10. PREJEDNANIE ŢIADOSTI NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE EURO-DONO 

O DOTÁCIU NA ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH S PREVÁDZKOVANÍM 

„DENNÝ STACIONÁR LADOMIROVÁ“. 

  

Dňa 06.03.2018 na obci Ladomirová bola zaevidovaná ţiadosť neziskovej organizácie 

EURO-DONO o poskytnutie príspevku / dotácie, a to v nasledovnom znení: 

 „Nezisková organizácia EURO-DONO, Vás týmto žiada o poskytnutie príspevku / 

dotácie na úhradu prevádzkových nákladov súvisiacich s prevádzkovaním „Denný stacionár 

Ladomirová“, od 15.01.2018. Našu žiadosť odôvodňujeme nasledovne: V zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách, sme odo dňa 15.01.2018 zriadili v obci Ladomirová 

„Denný stacionár“ pre seniorov odkázaných na sociálnu službu, ktorý je otvorený v pracovné 

dni od 07:30. hod. do 16:00 hod.  V súčasnosti navštevuje denný stacionár 15 občanov z obce 

Ladomirová, ktorí uvedené zariadenia navštevujú zatiaľ bezplatne, pričom si hradia iba za 

stravu, a to 1,50,- EUR/obed. V dennom stacionári sú im poskytované rôzne služby, a to 

v zmysle zákona: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 

sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, pracovnú činnosť, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, 

podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity, kontakt so spoločenským prostredím.“  

Denný stacionár je sociálna služba pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej 

osoby v zariadení na určitý čas počas dňa. Cieľom denného stacionára je zabezpečiť odbornú 

službu ktorá zodpovedá potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej potrieb, prirodzených 

vzťahov a rodiny. Posilňuje kontakt so spoločenským prostredím, aktivizáciu, podporu 

samostatnosti a zodpovednosti. Denný stacionár vytvára podmienky na činnostnú terapiu, 

počas ktorej zapája fyzickú osobu do tvorivých činnosti, pomáha rozvíjať motorické, 

kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie. Zabezpečuje záujmovú činnosť 

formou čítania, počúvania hudby, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a iných 

aktivít.  

Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje pre denné stacionáre iba 

dotáciu na úhradu časti nákladov spojených so mzdami zamestnancov, bez finančných 
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prostriedkov na prevádzkové náklady (úhrada vody, elektriny, plynu, internet, televízia 

apod.), ale aj bez finančných príspevkov na zakúpenie pracovného materiálu a pomôcok 

pre občanov umiestnených v dennom stacionári, Vás žiadame o poskytnutie 

príspevku/dotácie vo výške 250 EUR/mesiac, resp. podľa Vašich možností, a to na úhradu 

prevádzkových nákladov spojených s prevádzkou denného stacionára, ktorý slúži iba pre 

obyvateľov obce Ladomirová. 

Ak budete chcieť, môžete kedykoľvek navštíviť náš denný stacionár a osobne sa 

presvedčiť o tom, ako pomáhame seniorom. Je to pre nich veľká pomoc, pretože doposiaľ 

väčšina z nich bola sama doma, bez sociálnych kontaktov, bez pracovných aktivít a pod. Teraz 

sú v komunite, kde ich život zrazu „ožil“, pričom sa snažíme vytvárať pre nich domáce 

podmienky. Na Medzinárodný deň žien máme pre nich pripravenú oslavu, za pomoci pečenia 

koláčov vo vlastnej réžii a hlavne poďakovania im, že svoju mladosť venovali výchove detí, 

z ktorých sú v súčasnosti dospelí ľudia. Vo svojej komunite oslavujú svoje narodeniny, jubileá 

a pod., čo im pomáha zvýšiť hodnotu svojho života.  

 Veľmi pekne ďakujeme za akúkoľvek pomoc, ktorou by ste pomohli svojim seniorom, 

aby prežili svoju starobu každý deň v komunite svojich ľudí.“ 

 

 Starosta obce uviedol, ţe v obci Ladomirová ţije cca. 139 občanov starších ako 61 

rokov. 85 občanov je vo veku od 61 do 70 rokov, 34 občanov vo veku od 71-80 rokov a 20 

občanov vo veku od 81-90 rokov. Značná časť občanov býva sama, resp. je potrebné sa o nich 

starať, pretoţe nie sú schopní sa sami o seba postarať.  

Do denného stacionára vo Vagrinci, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia 

ATRIUM, dochádza z obce Ladomirová asi 10 občanov. Uvedená nezisková organizácia 

poţiadala ešte v mesiaci január listom, aby obec poskytla dotáciu na občanov, ktorí 

navštevujú vo Vagrinci denný stacionár. Starosta obce im odpísal, ţe obec je v súčasnosti 

v nútenej správe, pričom im nemôţe poskytnúť ţiadnu dotáciu.  

Ďalej starosta obce uviedol, ţe je nezmyselné podporovať cudzie denné stacionáre 

v iných obciach, aj keď ho navštevujú občania z obce Ladomirová. Obec by mala podporovať 

tie zariadenia, ktoré sú umiestnené priamo v obci, pričom občania, ktorí chodia do Vagrinca, 

môţu chodiť do denného stacionára v Ladomirovej, čím ušetria čas, ale aj náklady na 

cestovné.  

OZ schválilo VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladomirová. V zmysle 

uvedeného VZN, v zmysle § 2, ods. 1 „z rozpočtu obce sa môţu poskytovať dotácie 

právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je obec, fyzickým osobám – podnikateľom, 

ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na 

území obce, alebo poskytujú sluţby obyvateľom obce.“  

Nezisková organizácia ATRIUM nemá sídlo, ani trvalý pobyt na území obce, ani na 

území obce nevykonáva činnosť, pričom poskytuje sluţby časti obyvateľom obce. Nezisková 

organizácia EURO-DONO pôsobí na území obce, vykonáva činnosť na území obce 

a poskytuje sluţby pre obyvateľov obce. Preto je naklonený k tomu, aby obec poskytla 

dotáciu neziskovej organizácii EURO-DONO, a to v zmysle VZN č. 4/2018.  

Starosta obce uviedol, ţe vie aká je  finančná situácia obce, ţe obec nemá dostatok 

finančných prostriedkov skoro na nič, a preto v zmysle Uznesenia č. 6-6/2018, sa vzdáva 

nároku na zvýšenie platu o 15 %, pričom tieto finančné zdroje odporúča, aby boli 

schválené pre Denný stacionár Ladomirová, prevádzkovaný neziskovou organizáciou 

EURO-DONO ako dotácia od 01.04.2018, a to v zmysle  VZN č. 4/2018.  

Následne starosta obce popýtal poslancov OZ, aby sa k uvedenému návrhu vyjadrili. 

P. MVDr. Vladimír Čipák uviedol, ţe ho prekvapil uvedený návrh starostu obce, ale ja za 
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tento návrh. Taktieţ p. Ernest Cina poukázal na to, ţe ak sa starosta vzdáva navýšenia mzdy, 

ţe súhlasí s tým, aby bola dennému stacionáru poskytnutá dotácia.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav 

Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 13: Obecné zastupiteļstvo obce Ladomirová zrušuje uznesenie č. 6-3/2018 

o zvýšení mzdy starostovi obce PhDr. Vladislavovi Cuperovi. Následne schvaļuje 

dotáciu pre Denný stacionár Ladomirová, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia 

EURO-DONO,  a to vo výške 15 % z navýšenia platu starostovi obce.  

 

11. INFORMÁCIE K VÝBERU DANÍ  

  

Starosta obce uviedol, ţe sa mu nepodarilo pre zaneprázdnenosť pripraviť podklady 

k výberu daní. Tieto informácie poskytne na 3. zasadnutí OZ, ktoré sa bude konať v pondelok 

12.03.2018 o 17:00 hod.  

 

UZNESENIE 14: Obecné zastupiteļstvo obce Ladomirová berie na vedomie, ţe 

informácie k výberu daní poskytne starosta obce na 3. zasadnutí OZ, ktoré sa bude 

konať dňa 12.03.2018 o 17:00 hod.  

 

12. INFORMÁCIE O ZAPOJENÍ SA DO PROJEKTOV 

  

Starosta obce poukázal na to, do akých projektov sa obec v súčasnosti zapojila, a to: 

PROJEKT: Ţiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej 

sluţby pre 5 uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Projekt 

SCHVÁLENÝ (02/2018). Realizovaný od 01.03.2018 do 31.08.2018, počet prijatých UoZ v 

rámci projektu 4 (bez pouţitia vlastných finančných prostriedkov obce). 

 

PROJEKT: Výzva č. I PPZ 2018 / Ministerstvo vnútra SR: Podpora činnosti súvisiacich s 

bezpečnosťou cestnej premávky podľa §2, písm. e), zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti MV SR. Názov projektu “Bezpečné priechody pre chodcov v obci 

Ladomirová”. Cieľ projektu: Zníţenie rizika vzniku dopravných nehôd na najrizikovejších 

priechodov pre chodcov v obci Ladomirová, a to montáţou výstraţných LED dopravných 

gombíkov s detekčným zariadením prítomnosti chodca a jeho nasvietenie predĺţeným 

nosníkom. Projekt sa podáva (03/2018) (cca. 1300, - EUR spoluúčasť obce na projekte). 

 

PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných 

menších. Názov projektu: Predstavenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Projekt 

PODANÝ (02/2018) (500,- EUR – spoluúčasť obce na projekte).  

 

PROJEKT: Ţiadosť o grant na výstavbu oplotenia obecného cintorína Ladomirová z grantu 

Prvej stavebnej sporiteľne a.s. Projekt PODANÝ (12/2017) (500,- EUR spoluúčasť obce na 

projekte).  
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PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie v programe “Podpora rozvoja športu na rok 2018”, 

podprogram: Nákup športovej výbavy z Úradu vlády SR. Projekt PODANÝ (02/2018) (580, 

EUR spoluúčasť obce na projekte). 

 

PROJEKT: Ţiadosť o zapojenie sa do národného projektu “Podpora vysporiadania 

pozemkov marginalizovaným komunitám”, realizovaný prostredníctvom Ministerstva vnútra 

SR. Projekt PODANÝ (02/2018) (ţiadna spoluúčasť obce na projekte). 

 

Starosta obce uviedol, ţe ak by všetky projekty boli schválené, tak spoluúčasť 

obce na projektoch je cca. 2880,- EUR. Obec nemá dostatok finančných prostriedkov na 

spoluúčasť, aj preto jednou z foriem ako finančne prispieť na spoluúčasť v projektoch 

je predaj obecných pozemkov. Bez predaja obecných pozemkov, nie je moţné sa zapojiť 

do ţiadnych projektov a najhoršie na tom je, ţe obec nemôţe vykonávať ani beţné 

opravy a údrţby, napr. stĺpov káblovej televízie, opravu ciest, opravu obecnej sály, 

opravu svietidiel verejného osvetlenia a iné ostatné opravy.  

 Starosta obce následne vyzval poslancov k debate, či obecné zastupiteľstvo súhlasí, 

aby obec Ladomirová sa zúčastnila projektov, na ktorých je finančná spoluúčasť. Ţiaden 

poslanec nemal k tomu námietky, pričom starosta obce dal o súhlase o zapojení sa do 

projektov obce Ladomirová, ktoré sú podmienené finančnou spoluúčasťou hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav 

Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 15: Obecné zastupiteļstvo obce Ladomirová schvaļuje, aby sa Obec 

Ladomirová zapojila do výziev a projektov, s finančnou spoluúčasťou, a to:  

1. Výzva č. I PPZ 2018 / Ministerstvo vnútra SR: Podpora činnosti súvisiacich 

s bezpečnosťou cestnej premávky podļa §2, písm. e), zákona č. 526/2010 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR. Názov projektu: Bezpečné priechody pre 

chodcov v obci Ladomirová.  

2. Dotácia z Fondu na podporu kultúrnych národnostných menšín. Názov projektu: 

Prestavenie Poddukelského umeleckého ļudového súboru.  

3. Ţiadosť o grant na výstavbu oplotenia obecného cintorína Ladomirová z grantu Prvej 

stavebnej sporiteļne a.s. 

4. Ţiadosť o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2018“, 

podprogram: Nákup športovej výbavy z Úradu vlády SR. 

 

13. PREJEDNANIE REKONŠTRUKCIE OPLOTENIA – ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

LADOMIROVÁ 

  

Starosta obce poukázal na to, ţe oplotenie pri základnej škole je v dezolátnom stave. 

Ročne navštevuje obec niekoľko tisíc turistov, pričom oplotenie obci nerobí dobru reklamu. 

Preto sa s riaditeľkou ZŠ Mgr. Evou Oleárovou dohodli, ţe ako základná škola, tak aj obec 

Ladomirová budú spoločne financovať vybudovanie nového oplotenia okolo základnej školy. 

Starosta obce popýtal, aby sa k uvedenému návrhu poslanci vyjadrili. Ţiaden poslanec nemal 

k uvedenému návrhu pripomienky a preto dal o ňom hlasovať.  
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Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav 

Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 16: Obecné zastupiteļstvo obce Ladomirová schvaļuje, aby sa 

rekonštruovalo oplotenie okolo základnej školy, a to s prispením časti finančných 

prostriedkov určených pre základnú školu. 

 

14. RÔZNE 

  

BOD 1: Starosta obce uviedol, ţe futbalové ihrisko nachádzajúce sa za riekou Ladomirka 

stojí na pozemku Slovenského pozemkového fondu. Preto by bolo nutné, aby obec podala 

ţiadosť o nájom na pozemok, na ktorom sa futbalové ihrisko nachádza a neskôr aj ţiadosť 

o kúpu uvedeného pozemku, aby obec mohla tento pozemok zveľadiť, pričom v budúcnosti sa 

plánujú na ňom vytvoriť nové športoviská, vybudovať tribúny, postaviť multifunkčné ihrisko 

a pod. Plánuje sa tam vytvoriť jeden veľký športový areál, aby by mohli efektívne tráviť 

voľný čas nielen deti, mládeţ, ale aj dospelí.  

 Poţiadal poslancov, či majú k danému návrhu pripomienky. P. Ernest Cina uviedol, ţe 

je prekvapený, ţe ihrisko nestojí na obecnom pozemku. Myslel si, ţe ihrisko je na obecnom 

pozemku, preto s uvedeným návrhom súhlasí. Následne dal starosta obec o uvedenom návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav 

Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 17: Obecné zastupiteļstvo obce Ladomirová schvaļuje, aby sa pozemok, 

na ktorom stojí futbalové ihrisko, ktoré patrí Slovenskému pozemkovému fondu, zobral 

do prenájmu a neskôr, aby sa uvedený pozemok aj odkúpil.  

 

15. NÁVRH NA UZNESENIE 

 

V závere dal starosta obce hlasovať za návrh uznesení. 

 

ZOZNAM UZNESENÍ: 

UZNESENIE 1: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĻUJE 

PROGRAM ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĻSTVA. 

UZNESENIE 2: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO BERIE NA VEDOMIE URČENIE 

OVEROVATEĻOV ZÁPISNICE – MIROSLAV HALUŠKA, MVDR. VLADIMÍR 

ČIPÁK. 

UZNESENIE 3: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO BERIE NA VEDOMIE URČENIE 

ZAPISOVATEĻA ZÁPISNICE – PHDR. VLADISLAV CUPER. 
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UZNESENIE 4: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO BERIE NA VEDOMIE PRIEBEŢNÉ 

PLNENIE UZNESENÍ. 

UZNESENIE 5: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO SCHVAĻUJE VZN Č. 3/2018 OBCE 

LADOMIROVÁ, KTORÝM SA UPRAVUJÚ ZÁSADY ODMEŇOVANIA 

POSLANCOV OZ. NÁROK NA ODMENY V ZMYSLE UVEDENÉHO VZN VZNIKÁ 

IBA POSLANCOM OZ, A TO VO VÝŠKE 15,- EUR / ZASADNUTIE OZ. 

UZNESENIE 6: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO SCHVAĻUJE NAVÝŠENIE PLATU 

STAROSTOVI OBCE PHDR. VLADISLAVOVI CUPEROVI OD 01.04.2018, A TO VO 

VÝŠKE 15 %. 

UZNESENIE 7: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO V LADOMIROVEJ ODKLADÁ 

SCHVÁLENIE PREDAJA OBECNÉHO POZEMKU, A TO DO DOBY, DOKIAĻ 

POZEMOK NEBUDE GEOMETRICKY VYMERANÝ, PRIČOM PO VYMERANÍ SA 

NA POZEMKU STRETNÚ POSLANCI OZ, STAROSTA OBCE A P. JAROSLAV 

DEMETER. NÁSLEDNE SA URČÍ, KTORÁ ČASŤ SA P. JAROSLAVOVI 

DEMETEROVI PREDÁ, V AKEJ VÝMERE A ZA AKÚ CENU. 

UZNESENIE 8: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĻUJE, 

ABY SA ODPREDAJ POZEMKOV PRESUNUL NA 3. ROKOVANIE OZ NA DEŇ 

12.03.2018 O 17:00 HOD., A TO Z DÔVODU, ABY O PREDAJI POZEMKOV 

ROZHODOVALI VŠETCI POSLANCI OZ A VYSLOVILI TAK SVOJ NÁZOR AJ TÍ 

POSLANCI, KTORÍ NA OZ CHÝBAJÚ. 

UZNESENIE 9: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO OBCE LADOMIROVÁ SCHVAĻUJE 

VZN Č. 1/2018 O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE 

ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH, KTORÝCH 

ZRIAĎOVATEĻOM JE OBEC LADOMIROVÁ, A TO NA DEŇ 11.04.2018, V ČASE 

OD 13:00 HOD. DO 16:00 HOD. 

UZNESENIE 10: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO OBCE LADOMIROVÁ 

SCHVAĻUJE VZN Č. 2/2018 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU 

A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY NA ROK 2018, A TO: NA DIEŤA MŠ VO 

VÝŠKE 2 297,56, EUR / MESIAC A NA SPRÁVU ŠKOLSKÝCH OBJEKTOV 126,24,- 

EUR NA DIEŤA / MESIAC. 

UZNESENIE 11: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO OBCE LADOMIROVÁ 

SCHVAĻUJE VZN Č. 4/2018 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE 

LADOMIROVÁ, A TO V PLNOM ZNENÍ, V AKOM BOL NA ZASTUPITEĻSTVO 

PREDLOŢENÝ. 

UZNESENIE 12: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO OBCE LADOMIROVÁ 

SCHVAĻUJE NA ZÁKLADE ŢIADOSTI P. MICHAL MŇAHONČÁK DO NÁJMU 

ČASŤ POZEMKU, KTORÝ SA NACHÁDZA NA PARCELE LV Č. 1, PARCELA 

474/3, VO VÝMERE 9X9 M2, A TO NA DOBU 1 ROKA, T. J. DO 11.03.2018, ZA 

ROČNÝ NÁJOM 10, EUR, S TÝM, ŢE PRED KONCOM NÁJOMNEJ ZMLUVY, 

OBEC SCHVAĻUJE PREDĹŢENIE NÁJMU NA ĎALŠÍ ROK. 
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UZNESENIE 13: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO OBCE LADOMIROVÁ ZRUŠUJE 

UZNESENIE Č. 6-3/2018 O ZVÝŠENÍ MZDY STAROSTOVI OBCE PHDR. 

VLADISLAVOVI CUPEROVI. NÁSLEDNE SCHVAĻUJE DOTÁCIU PRE DENNÝ 

STACIONÁR LADOMIROVÁ, KTORÝ PREVÁDZKUJE NEZISKOVÁ 

ORGANIZÁCIA EURO-DONO,  A TO VO VÝŠKE 15 % Z NAVÝŠENIA PLATU 

STAROSTOVI OBCE. 

UZNESENIE 14: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO OBCE LADOMIROVÁ BERIE NA 

VEDOMIE, ŢE INFORMÁCIE K VÝBERU DANÍ POSKYTNE STAROSTA OBCE 

NA 3. ZASADNUTÍ OZ, KTORÉ SA BUDE KONAŤ DŇA 12.03.2018 O 17:00 HOD. 

UZNESENIE 15: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO OBCE LADOMIROVÁ 

SCHVAĻUJE, ABY SA OBEC LADOMIROVÁ ZAPOJILA DO VÝZIEV A 

PROJEKTOV, S FINANČNOU SPOLUÚČASŤOU, A TO: 

1. VÝZVA Č. I PPZ 2018 / MINISTERSTVO VNÚTRA SR: PODPORA ČINNOSTI 

SÚVISIACICH S BEZPEČNOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY PODĻA §2, PÍSM. E), 

ZÁKONA Č. 526/2010 Z. Z. O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MV SR. 

NÁZOV PROJEKTU: BEZPEČNÉ PRIECHODY PRE CHODCOV V OBCI 

LADOMIROVÁ. 

2. DOTÁCIA Z FONDU NA PODPORU KULTÚRNYCH NÁRODNOSTNÝCH 

MENŠÍN. NÁZOV PROJEKTU: PRESTAVENIE PODDUKELSKÉHO 

UMELECKÉHO ĻUDOVÉHO SÚBORU. 

3. ŢIADOSŤ O GRANT NA VÝSTAVBU OPLOTENIA OBECNÉHO CINTORÍNA 

LADOMIROVÁ Z GRANTU PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĻNE A.S. 

4. ŢIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V PROGRAME „PODPORA ROZVOJA 

ŠPORTU NA ROK 2018“, PODPROGRAM: NÁKUP ŠPORTOVEJ VÝBAVY 

Z ÚRADU VLÁDY SR. 

UZNESENIE 16: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO OBCE LADOMIROVÁ 

SCHVAĻUJE, ABY SA REKONŠTRUOVALO OPLOTENIE OKOLO ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY, A TO S PRISPENÍM ČASTI FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

URČENÝCH PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU. 

UZNESENIE 17: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO OBCE LADOMIROVÁ 

SCHVAĻUJE, ABY SA POZEMOK, NA KTOROM STOJÍ FUTBALOVÉ IHRISKO, 

KTORÉ PATRÍ SLOVENSKÉMU POZEMKOVÉMU FONDU, ZOBRAL DO 

PRENÁJMU A NESKÔR, ABY SA UVEDENÝ POZEMOK AJ ODKÚPIL. 

UZNESENIE 18: OBECNÉ ZASTUPITEĻSTVO OBCE LADOMIROVÁ 

SCHVAĻUJE NÁVRH UZNESENÍ. 
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Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, MVDr. Vladimír Čipák, Ernest Cina, Marek Dţurban, Miroslav 

Haluška.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 18: Obecné zastupiteļstvo obce Ladomirová schvaļuje návrh uznesení. 

 

16. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

10.03.2018 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 

poslancom obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

Zapísal: PhDr. Vladislav Cuper 

 

 

V Ladomirovej dňa, 10.03.2018 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Miroslav Haluška      ...................................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

       PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce Ladomirová 


