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Zápisnica z 2.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 12.02.2020 o 17:00 hod.  
 

Rokovanie 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladomirovej zvolal starosta obce  

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.  

 

Program:  

1. Otvorenie. 

- Určenie zapisovateľa. 

- Určenie overovateľov zápisnice. 

- Návrh programu rokovania OZ. 

- Schválenie programu rokovania OZ. 

2. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020. 

3. Prerokovanie sťaţnosti o zamedzenie a vylúčenie hluku. 

4. Diskusia. 

5. Záver. 

 

1. OTVORENIE 

 

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce PhDr. 

Vladislav Cuper.  

Na OZ sa dostavili poslanci OZ, a to: Ing. Vladimír Krempaský, Michal Demeter, 

 Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka a Mgr. Anna Šmajdová, ktorá 

sa dostavila na zasadnutie OZ 15 min. po začatí. 

Starosta obce konštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

Poslanci OZ určili p. Michal Demeter a Michal Kucirka za overovateľov zápisnice.  

 

UZNESENIE 1: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie overovateľov zápisnice, a to p. 

Michal Demeter a Michal Kucirka. 

 

B) URČENIE ZAPISOVATEĽA 

Po dohode s OZ, za zapisovateľa bola určená Mgr. Alexandra Pagáčová.  

 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zapisovateľa p. Mgr. 

Alexandra Pagáčová.  

 

C) NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

 Starosta obce prečítal zverejnený návrh programu, pričom poţiadal poslancov OZ 

o doplnenie. Ţiaden poslanec nemal návrh na doplnenie programu OZ, pričom následne dal 

starosta obce hlasovať o návrhu programu.   

 

HLASOVANIE: 

Za: 5. - Ing. Vladimír Krempaský, Michal Demeter,  Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková 

MBA a  Michal Kucirka 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh programu.  
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Program:  

1. Otvorenie. 

- Určenie zapisovateľa. 

- Určenie overovateľov zápisnice. 

- Návrh programu rokovania OZ. 

- Schválenie programu rokovania OZ. 

2.  Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020. 

3. Prerokovanie sťaţnosti o zamedzenie a vylúčenie hluku. 

4. Diskusia. 

5. Záver. 

 

C) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

 Starosta obce prečítal zverejnený program rokovanie OZ. Následne dal starosta obce  

o programe hlasovať.    

 

HLASOVANIE: 

Za: 5. - Ing. Vladimír Krempaský, Michal Demeter,  Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková 

MBA a  Michal Kucirka 

Proti: 0 

 

UZNESENIE 4: Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovanie OZ:  

Program:  

1. Otvorenie. 

- Určenie zapisovateľa. 

- Určenie overovateľov zápisnice. 

- Návrh programu rokovania OZ. 

- Schválenie programu rokovania OZ. 

2.  Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020. 

3. Prerokovanie sťaţnosti o zamedzenie a vylúčenie hluku. 

4. Diskusia. 

5. Záver. 

 

2. PREROKOVANIE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020 

 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper dal opätovne na prerokovanie návrh rozpočtu na 

rok 2020. 

Starosta obce na začiatku podal návrh, aby sa nenavýšil rozpočet na futbal. Odôvodnil 

to tým, aby futbalisti mali 1 rok prestávku a za ten 1 rok, aby sa opravilo ihrisko, šatne, 

sprchy a pod. Tieto sú v zlom stave, pričom ak chcú hrať futbal vo vyššej súťaţi, je potrebné 

realizovať nielen opravy na budovách, ale aj opravu ihriska – zatrávnenie, ktoré sa nedá 

urobiť, ak sa na ihrisku pravidelne hrá futbal. Poslanec M. Demeter uviedol, ţe hráči nebudú 

rok čakať a pritom nemať istotu, či sa finančné prostriedky nájdu na budúci rok. Poslanec V. 

Krempaský sa vyjadril, ţe prerušenie by bolo na škodu a je potrebné radšej pozháňať peniaze. 

Poslanec P. Jesenský sa vyjadril, ţe by bolo potrebné, aby si aj futbalisti hľadali sponzorské 

a tieţ by nebol rád, ak by futbal skončil. Poslankyňa m. Vaňková súhlasila s poslancami a je 
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taktieţ proti skončeniu futbalu. Poslanci sa dohodli, ţe počas roka sa budú snaţiť aj 

s futbalistami hľadať ďalšie finančné zdroje pre chod futbalového klubu. Taktieţ navrhovala 

zníţenie poloţky v mzdách . Starosta vysvetlil, ţe mzdové poloţky boli oproti minulému roku 

navýšené len čo sa týkalo navýšenia minimálnej mzdy. Poslanec M. Demeter sa opýtal na 

poloţku cestná doprava. P. M. Drozdová vysvetlila, ţe sa to týka miestnej komunikácie, kde 

sú zahrnuté výdavky na stočné, zráţková voda, odhŕňanie snehu a ostatný materiál na miestne 

komunikácie. Poslanci OZ sa dohodli , ţe sa musí nájsť riešenie ohľadom platenia bytovky, 

nakoľko sú tam vysoké nedoplatky a je potrebné to riešiť. Z tejto poloţky je moţné navýšenie 

pre futbalový klub.  

V návrhu rozpočtu boli upravené poloţky, ktoré po vzájomnej diskusii OZ 

odsúhlasilo. 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2020 s navrhovanými 

úpravami. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 5 - Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka, Michal 

Demeter a Mgr. Pavol Jesenský 

Proti: 0  

Zdržal sa: Mgr. Anna Šmajdová 

 

3. PREROKOVANIE SŤAŽNOSTI O ZAMEDZENIE A VYLÚČENIE HLUKU 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, ţe na obec prišla ţiadosť o zamedzenie 

a vylúčenie hluku od občana Róberta Udiča, v ktorej sa uvádza: „ Vzhľadom na neznesiteľný 

hluk šíriaci sa z kultúrneho domu v obci Ladomirová v rámci organizovaných zábav 

a podujatí Vás ţiadame o zamedzenie a vylúčenie týchto zábav, resp. podujatí, ktoré dlhodobo 

znepríjemňujú bývanie obyvateľom obce v blízkom a širšom okolí kultúrneho domu.  

Predmetné zábavy, resp. spoločenské podujatia sú abnormálne hlučné, prebiehajú aj 

v čase nočného kľudu aţ do neskorých ranných hodín. V čase konania týchto podujatí nie je 

moţné spať. Pre bývajúcich v okolí kultúrneho domu je to hotový psychický teror“.  

Z týchto uvedených dôvodov pán Róbert Udič ţiada o neodkladné riešenie situácie, 

vrátane zabezpečenia dodrţiavania nočného kľudu po 22,00 hodine. 

K ţiadosti pána Róberta Udiča bola priloţená listina s 91 podpismi od občanov obce 

Ladomirová, korí súhlasia so ţiadosťou o zamedzenie a vylúčenie hluku v obci Ladomirová. 

Starosta obce poţiadal poslancov OZ, aby sa k danej veci vyjadrili. Poslanec OZ p. 

Pavol Jesenský zopakoval, ţe on nie je za to, aby sa v sále KD konali zábavy. Taktieţ 

poslanec p. Vladimír Krempaský, nesúhlasí s konaním zábav v KD. Ostatní poslanci OZ, sú 

za to, aby sa sála KD vyuţívala pre spoločenské akcie, pretoţe je to jeden zo zdrojov príjmov 

finančných prostriedkov do pokladne obce.  

 

Následne starosta obce k tejto ţiadosti doplnil, ţe na obecný úrad boli doručené aj  4 

nové ţiadosti o prenájom sály od: 

1. Andrea Čipčovská  ţiada prenájom sály na oslavu jubilea na deň 13.04.2020. 

2. Ernest Cina ţiada prenájom sály na konanie 1 ročníku rómskeho plesu na deň 

22.02.2020. 
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3. Dušan Cina st. ţiada prenájom sály za účelom svadby na dobu od 12.04.2020 do 

13.04.2020. 

4. Nadeţda Halušková  ţiada prenájom sály za účelom svadby na dobu od 20.06.2020 do 

21.06.2020. 

Starosta obce ďalej uviedol, ţe v rámci jeho kompetencií on rozhoduje o konaní 

kultúrnych spoločenských podujatí konaných v sále KD, pričom pod takéto kultúrne podujatie 

povaţuje aj ples, ktorý sa má konať dňa 22.2.2020. Na uvedený ples dal súhlas. Poţiadal 

poslancov OZ, ţe ak majú pripomienky k tomu, ţe nie je v kompetencii starostu obce dať 

súhlas na konanie plesu, nech sa k tomu vyjadria. Poslanci nemali k jeho návrhu pripomienky.  

Ďalej starosta obce podal informáciu, ţe cca. do konca mesiace február 2020, vyhotoví 

vnútorný  predpis pre účely vyuţívania sály obecného úradu na svadby, plesy, narodeniny, 

krstiny a pod., s tým, ţe v uvedenom predpise budú zahrnuté aj poplatky za prenájom. . 

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Sťažnosť o zamedzenie 

a vylúčenie hluku“ a informácie o žiadostiach o prenájom sály KD. 

 

 V priebehu bodu č. 3, poslanec OZ p. Pavol Jesenský sa ospravedlnil a v čase 18:15 

opustil rokovanie OZ.  

 

4. DISKUSIA 

 

V diskusii vystúpil p. Michal Konfederák s týmito bodmi: 

1. Nákup zariadenia 

2. Práca starostu obce od 8.7.2016 

3. Od 1.7.obec zamestnáva ekonomku na 4 hod. mesačne, čo je napísané aj v uznesení 

4. Inventúra 16.9.2016 

5. Kontrola uznesení  

6. Na obec boli zakúpené dve skartovačky v hodote 300 € 

Do diskusie sa pripojil  p. Peter Gomboš, s týmito bodmi: 

1. P. Vanatovi išlo ročné za opravy kosačiek 2800 € 

2. Telefón resp. paušál starostu obce 

3. Hasičská zbrojnica ako nelegálna skládka 

4. Ihrisko – povolenie? 

5. Návrh rozpočtu nebol zverejnený na stránke obce Ladomirová ide teda 

o nedodrţiavanie predpisu 

6. Osobné príplatky – 1200 € podľa čoho je to rozdeľované, keďţe p. H. Babejová 

učiteľka materskej školy dostáva príplatok len 20 € mesačne. 
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5. ZÁVER 

 

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

12.02.2020, 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: Mgr. Alexandra Pagáčová 

 

 

 

V Ladomirovej dňa, 12.02.2020 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

Michal Demeter              ...................................................... 

 

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

 

 

        PhDr. Vladislav Cuper 

                Starosta obce Ladomirová 


