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Zápisnica z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 21.01.2020 o 18:00 hod.  
 

Rokovanie 1. 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 overovateľov zápisnice. 

- Určenie zapisovateľa. 

- Návrh programu rokovania OZ. 

- Schválenie programu rokovania OZ. 

2. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

1. OTVORENIE 

 

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal predsedajúci OZ, 

zástupca starostu obce a poslanec OZ Mgr. Pavol Jesenský.  

 

Na OZ sa dostavili poslanci OZ, a to: Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková 

MBA, Mgr. Anna Šmajdová, Michal Kucirka, Mgr. Pavol Jesenský.  

 

Predsedajúci OZ, zástupca starostu obce a poslanec OZ Mgr. Pavol Jesenský 

konštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

 

Poslanci OZ určili Mgr. Anna Šmajdová a Michal Kucirka za overovateľov zápisnice.  

 

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

Mgr. Anna Šmajdová 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 

 

 Predsedajúci OZ, zástupca starostu obce a poslanec OZ Mgr. Pavol Jesenský prečítal 

zverejnený návrh programu, pričom poţiadal poslancov, aby uvedený návrh doplnili. Ţiaden 

poslanec nemal pripomienky k návrhu programu, preto dal starosta obce o návrhu hlasovať.    
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HLASOVANIE: 

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

Šmajdová, Michal Kucirka.. 

  

UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh programu.  

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

 Následne dal predsedajúci OZ, zástupca starostu obce a poslanec OZ Mgr. Pavol 

Jesenský hlasovať o programe rokovania OZ. 

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

Šmajdová, Michal Kucirka.. 

 

UZNESENIE 4: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 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.   Diskusia 

4.   Záver 

 

 

2. PREROKOVANIE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020 

 

Predsedajúci OZ Mgr. Pavol Jesenský poţiadal poslancov OZ, aby sa k návrhu 

vyjadrili. Po rozprave poslancov OZ, títo navrhli, aby sa prerokovanie návrhu rozpočtu 

presunulo na najbliţšie rokovanie OZ, z dôvodu prerobenia poloţiek, na základe 

nezodpovedaných otázok poslancov OZ.  

Následne predsedajúci OZ dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

HLASOVANIE: 

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

Šmajdová, Michal Kucirka.. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že prerokovanie návrhu rozpočtu na 

rok 2020, bude presunuté na najbližšie rokovanie OZ. 
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3. DISKUSIA 

 

V diskusii sa vyjadrili ako poslanci OZ, tak aj občania obce, a to nasledovne:  

 

- Občan obce p. Konfederák Michal reagoval na poloţku mzdy v návrhu rozpočtu, ţe 

po zákonnom zvýšení miezd na území SR nebol navýšený rozpočet na rok 2020 v porovnaní 

s rokom 2019. 

 

- ohľadom komunitného centra: poslanci OZ - keďţe došlo k ukončeniu a začatiu 

projektu, či nebolo potrebné schválenie novej nájomnej zmluvy. 

 

- pani poslankyňa Mgr. Anna Šmajdová uviedla sťaţnosť pani Heleny Rudyovej, ktorá 

poukazovala na vzniknuté náklady za geodetické vymeranie obecného pozemku v jej uţívaní. 

Geodetický výmer bol vykonaný na pokyn starostu obce v období pozastavenia odpredaja 

obecných pozemkov 

 

- Občan obce p. Peter Gomboš podal návrh o úpravu, resp. zrezanie stromov (vŕba), 

ktoré sú pri ceste v smere na futbalové ihrisko, z dôvodu bezpečnosti občanov. 

 

- Otázka poslancov ohľadom oprávnenosti vyuţívania projektov v čase provizória, 

konkrétne sa jedná o údajný projekt na likvidáciu skládok odpadu. 

 

- Ďalšia otázka od poslancov bola ohľadom p. Jirka Cina, či môţe byť zamestnaný 

v čase provizória a ako je zamestnaný, ma dohodu? Na projekt? 

 

- Občan obce p. Michal Mňahončák a p. Peter Gomboš v diskusii poukázali na skládku 

pri poţiarnej zbrojnici, keďţe bývajú blízko nej. 

 

- Poslankyne OZ p. Mária Vaňková MBA a Mgr. Anna Šmajdová upozornili na 

nezrozumiteľnosť dotazníka štatistického výkazu o odpade, ktorý bol občanom roznesený. 

 

- Návrh na pracovnú poradu 27.1.2020 na ţiadosť poslancov, ohľadom nových 

poloţiek zistených na tomto zastupiteľstve. 

 

- Občan obce p. Michal Cina uviedol informáciu, ţe má záujem o sálu z dôvodu plesu, 

ktorý sa chystá dňa 22.2.2020. Poslanci OZ ho informovali, aby si podal ţiadosť, na ktorú 

mu bude v najbliţších dňoch zodpovedané. 

 

- Občan obce p. Ernest Cina objasnil poslancom, ţe futbalový tím Ladomirová 

postupuje do prvej ligy  preto sa dvihnú aj náklady s tým spojené, ktoré ţiada navýšiť 

v rozpočte. Predpokladané navýšenie je pribliţne cez 3000€ na rok. 

 

- Občan obce p. Bohuš Cina uviedol, ţe prečo nebolo vyvesené na nástenke aspoň pol 

roka dopredu, ţe musia byť zaplatené dane u tých občanov, ktorí chcú byť na aktivačnej 

činnosti. 

 

- Ďalej na podnet uvedeného občana, sa má prešetriť práva na čierno na ObcÚ. 
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4. ZÁVER 

 

Predsedajúci OZ Mgr. Pavol Jesenský konštatoval, ţe 1. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva konané dňa 21.01.2020, rokovalo v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení.  

 

 

Zapísal: Mgr. Alexandra Pagáčová 

V Ladomirovej dňa, 21-01-2020 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Anna Šmajdová.     ...................................................... 

 

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

 

 

 

 

        Mgr. Pavol Jesenský 

                Zástupca starostu obce 

 

 


