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Zápisnica z 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 22.12.2018 o 17:00 hod.  
 

Rokovanie 13. 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. 

2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 

3. Schválenie návrhu programu OZ.  

4. Schválenie programu OZ. 

5. Obec Ladomirová – poskytovanie sociálnych sluţieb v zmysle zákona. 

6. Komunitné centrum Ladomirová – informácia Ľuboš Kost, riaditeľ n. o.  

7. Ţiadosť o poskytnutie dotácie pre Denný stacionár Ladomirová  - Martin Ţdiňak, 

riaditeľ n. o. 

8. Informácie o čerpaní rozpočtu v roku 2018 – Mária Drozdová. 

9. Prerokovanie rozpočtu na rok 2019. 

10. Prerokovanie výšky daní na rok 2019. 

11. Informácia o zamestnancoch zamestnaných na obci Ladomirová. 

12. Rôzne. 

13. Záver. 

 

1. OTVORENIE 

 

Zasadnutie 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal 

starosta obce PhDr. Vladislav Cuper. Medzi pozvanými hosťami boli prítomní Martin Ţdiňak, 

riaditeľ n. o. EURO-DONO a Ľuboš Kost, riaditeľ n. o. HKK SK, Mária Drozdová – 

účtovníčka obce Ladomirová.   

Na OZ sa dostavili poslanci OZ, a to: Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, 

Mgr. Anna Šmajdová, MBA. Mária Vaňková, Milan Dţurban. Neprítomní poslanci OZ: 

Michal Kucirka – pre chorobu sa ospravedlnil, Michal Demeter – ospravedlnil sa z dôvodu 

odcestovania.  

Starosta obce konštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

2. VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A URČENIE ZAPISOVATEĽA 

 

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Mgr. Anna Šmajdová, Mária 

Vaňková.  

 

UZNESENIE 1: Obecné zastupiteľstvo berie určenie overovateľov zápisnice, a to Mgr. 

Anna Šmajdová a MBA. Mária Vaňková. 

  

Starosta obce podal návrh, aby zápisnicu z OZ spracoval sám. Poslanci OZ nemali 

k uvedenému návrhu námietky.  

 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa p. PhDr. 

Vladislava Cupera.  
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3. SCHVÁLENIE NÁVRHU PROGRAMU OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper, predniesol návrh programu obecného 

zastupiteľstva v znení: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 

3. Schválenie návrhu programu OZ.  

4. Schválenie programu OZ. 

5. Obec Ladomirová – poskytovanie sociálnych sluţieb v zmysle zákona. 

6. Komunitné centrum Ladomirová – informácia Ľuboš Kost, riaditeľ n. o.  

7. Ţiadosť o poskytnutie dotácie pre Denný stacionár Ladomirová  - Martin Ţdiňak, 

riaditeľ n. o. 

8. Informácie o čerpaní rozpočtu v roku 2018 – Mária Drozdová. 

9. Prerokovanie rozpočtu na rok 2019. 

10. Prerokovanie výšky daní na rok 2019. 

11. Informácia o zamestnancoch zamestnaných na obci Ladomirová. 

12. Rôzne. 

13. Záver. 

Na základe doručenia ţiadosti p. Babejovej, starosta obce navrhol uvedenú ţiadosť 

prerokovať v bode „Rôzne“. Z dôvodu, ţe riaditeľ n. o. HKK SK p. Ľuboš Kost na zasadnutie 

OZ sa telefonicky ozval, ţe bude meškať, starosta obce dal návrh vymeniť bod 7, za bod 6. 

Poslankyňa p. Mária Vaňková podala návrh prerokovať bod 11, pred bod 8.  

 

4. SCHVÁLENIE PROGRAMU OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

Starosta obce na základe návrhov na zmenu programu OZ, dal hlasovať o novom 

programe OZ 

 

HLASOVANIE: 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková, Milan Dţurban, Mgr. Anna Šmajdová, Ing. 

Vladimír Krempaský.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program OZ:  

1. Otvorenie. 

2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 

3. Schválenie návrhu programu OZ.  

4. Schválenie programu OZ. 

5. Obec Ladomirová – poskytovanie sociálnych sluţieb v zmysle zákona. 

6. Ţiadosť o poskytnutie dotácie pre Denný stacionár Ladomirová  - Martin Ţdiňak, 

riaditeľ n. o. 

7. Komunitné centrum Ladomirová – informácia Ľuboš Kost, riaditeľ n. o.  

8. Informácia o zamestnancoch zamestnaných na obci Ladomirová. 

9. Informácie o čerpaní rozpočtu v roku 2018 – Mária Drozdová. 

10. Prerokovanie rozpočtu na rok 2019. 

11. Prerokovanie výšky daní na rok 2019. 

12. Rôzne. 

- Ţiadosť p. Babejová 

13. Záver. 
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5. OBEC LADOMIROVÁ – POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŢIEB 

 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper sa prihovoril k poslancom OZ a podal im 

informáciu o prenesených kompetenciách obce v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb 

(viď. príloha 1).  

UZNESENIE 4: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prenesených 

kompetenciách obce v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb. 

 

6. ŢIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE PRE DENNÝ STACIONÁR 

LADOMIROVÁ – MARTIN ŢDIŇAK, RIADITEĽ N. O. 

 

Starosta obce prečítal ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ladomirová na 

financovanie „Denný stacionár Ladomirová“, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia 

EURO-DONO, z názvom projektu „Socializácia seniorov v „Denný stacionár Ladomirová“   

a cieľom projektu: „zamedziť osamelosti seniorov, poskytnúť klientom, ktorí žijú v rodinách 

s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny dennú starostlivosť a nechcú ich umiestniť 

v Domove sociálnych služieb, resp. čakajú v poradovníku na umiestnenie“. Projekt je pre 

cieľovú skupinu: „seniori v dôchodkovom veku odkázaní na sociálnu pomoc“. Poţadovaná 

čiastka z obce 400,- EUR / mesiac x 12 m = 4800,- EUR, a to na výdavky: voda, elektrina, 

plyn, internet, káblová televízia, drobný spotrebný materiál a pod. 

Po prečítaní ţiadosti o poskytnutie dotácie, vyzval starosta obce riaditeľa n. o. EURO-

DONO, aby sa k uvedenej ţiadosti vyjadril. P. Martin Ţdiňak podal informáciu o tom ako 

funguje denný stacionár, počte klientov, nákladov na jeho prevádzkovanie, dotácii, ktorú 

dostáva z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na chod denného stacionára, pričom 

dotácie na chod sa poskytujú iba výlučne na mzdy a odvody zamestnancov a nie na 

prevádzkové náklady. Z uvedeného dôvodu, ţiada obec o dotáciu, na pokrytie prevádzkových 

nákladov denného stacionára.  

Po vyjadrení p. Martina Ţdiňaka, vyzval starosta obce poslancov, aby sa k uvedenej 

ţiadosti vyjadrili. Poslanci OZ mali niekoľko návrhov na poskytnutie dotácie pre denný 

stacionár. Po predloţení návrhu o dotácii pre DS Ladomirová, dal následne starosta obce 

o uvedenom návrhu hlasovať, a to návrh dotácie vo výške 250,- EUR / mesiac.  

HLASOVANIE: 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková, Milan Dţurban, Mgr. Anna Šmajdová, Ing. 

Vladimír Krempaský.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Denný stacionár 

Ladomirová, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia EURO-DONO, a to vo výške 

250,- EUR / mesiac.   
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7. KOMUNITNÉ CENTRUM LADOMIROVÁ – INFORMÁCIA ĽUBOŠ KOST, 

RIADITEĽ N. O.  

 

Starosta obce popýtal riaditeľa neziskovej organizácie HKK SK p. Ľuboša Kosta, aby 

poskytol informácie o Komunitnom centre Ladomirová, ktorý nezisková organizácia 

prevádzkuje. P. Ľuboš Kost uviedol, ţe Komunitné centrum Ladomirová funguje od 

01.10.2017. V KC sú zamestnaní 3 zamestnanci, pričom finančné prostriedky, ktoré 

nezisková organizácia dostáva na základe zmluvy medzi Ministerstvom vnútra SR 

a neziskovou organizáciou HKK SK, sú iba na pokrytie miezd a administratívnych nákladov. 

Nezisková organizácia nedostáva ţiadne finančné prostriedky na nájom a energie. Ďalej 

uviedol, ţe práca KC je zameraná hlavne na deti, s ktorými sa pracovníci učia, robia s nimi 

rôzne aktivity, ako kreslenie, rozvíjanie manuálnych zručností, organizoval sa karneval, 

opekanie v prírode, športový deň, Mikuláš a pod., pričom finančné prostriedky na 

organizovanie uvedených akcií nezisková organizácia získala sponzorsky.  

Starosta obce poukázal na to, ţe nezisková organizácia z vlastných zdrojov upravila 

jednu miestnosť a zakúpila do miestnosti plávajúcu podlahu, realizovala elektroinštalačné 

práce a zníţila strop (kazetovým stropom). Ďalej starosta obce uviedol, ţe na budúci rok 

nezisková organizácia plánuje upraviť aj druhú miestnosť z vlastných nákladov.  

Riaditeľ n. o. HKK SK následne uviedol, ţe KC vykonáva sociálne sluţby pre 

občanov obce Ladomirová.  

Starosta obce následne poďakoval riaditeľovi n. o. za jeho príhovor a predstavenie 

práce KC Ladomirová.  

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu riaditeľa 

neziskovej organizácie HKK SK p. Ľuba Kosta o fungovaní a aktivitách Komunitného 

centra Ladomirová.   

 

8. INFORMÁCIA O ZAMESTNANCOCH ZAMESTNANÝCH NA OBCI 

LADOMIROVÁ 

 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper podal informáciu o zamestnancoch obce 

Ladomirová zamestnaných na obecnom úrade v roku 2018 (viď. príloha 3). 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zamestnancoch 

obce, zamestnaných na obecnom úrade v roku 2018. 

 

9. INFORMÁCIA O ČERPANÍ ROZPOČTU V ROKU 2018 – MÁRIA DROZDOVÁ 

 

Starosta obce poprosil p. Máriu Drozdovú, aby podala informáciu o čerpaní rozpočtu 

v roku 2018. Pani Drozdová uviedla, ţe rozpočet bol čerpaný ako vyrovnaný, pričom 

poukázala na to, ţe účtovný rok 2018 bude ukončený do 10.02.2019 a presné údaje 

o skutočnom čerpaní rozpočtu budú aţ po uvedenom dátume.  

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 

v roku 2018.   
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10. PREROKOVANIE ROZPOČTU NA ROK 2019 

 

Starosta obce popýtal poslancov OZ, aby sa vyjadrili k návrhu rozpočtu, ktorý dostali 

a ktorý bol zverejnený na webovej stránke obce Ladomirová. Na otázky poslancov OZ 

o jednotlivých poloţkách rozpočtu odpovedala účtovníčka obce p. Mária Drozdová. Po 

rozprave poţiadal starosta obce poslancov, či majú nejaké návrhy na úpravu rozpočtu. 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe ţiaden poslanec nemal návrhy na úpravu rozpočtu, dal starosta 

obce o rozpočte na rok 2019 - 2021 hlasovať (viď. príloha 4).   

 

HLASOVANIE: 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková, Milan Dţurban, Mgr. Anna Šmajdová, Ing. 

Vladimír Krempaský.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2019, a to 

v nezmenenej podobe, v akej bol rozpočet na prerokovanie predloţený.  

 

11. PREROKOVANIE VÝŠKY DANÍ NA ROK 2019 

 

Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili k prehodnoteniu výške daní na 

rok 2019. Poslanci OZ v rozprave nenavrhli, aby sa dane na rok 2019 zvyšovali. Následne dal 

starosta obce o návrhu na nezvyšovanie daní na rok 2019 hlasovať.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 5. - Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková, Milan Dţurban, Mgr. Anna Šmajdová, Ing. 

Vladimír Krempaský.  

Proti: 0 

 

UZNESENIE 10: Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, ţe na rok 2019 sa dane nebudú 

zvyšovať.   

 

12. RÔZNE 

V zmysle programu v bod rôzne boli prerokované tieto body: 

 

BOD 1: Ţiadosť p. Babejová 

Starosta obce prečítal ţiadosť p. Babejovej (viď. príloha 4). Po prečítaní Ţiadosti 

o odpočet dani z nehnuteľností, vysvetlil problém, na ktorý p. Babejová upozornila. Poukázal 

na to, ţe pozemok, ktorý priamo susedí s rodinným domom p. Babejovej nie je obecným 

pozemkom. Z uvedeného dôvodu uvedený pozemok obec nekosí v pravidelných intervaloch, 

ako obecné pozemky. K cestnej komunikácii, ktorá je pri rodinnom dome p. Babejovej, 

starosta obce uviedol, ţe po ústnej sťaţnosti k uvedenej ceste, sa uvedený problém začal 

riešiť. Rozbitý asfalt z cesty bol prostredníctvom bágra odstránený a diera bola zasypaná 

kameninou. Následne sa mal na kameninu poloţiť asfalt. Tento bol sľúbený, ţe bude 

poloţený Technickými sluţbami mesta Svidník, a to pri asfaltovaní dier pre 

Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, závod Svidník. Pri ich asfaltovaní a následnej 

komunikácii s vedúcim Technických sluţieb mesta Svidník, bolo starostovi oznámené, ţe pre 

nedostatok asfaltu nebude moţné vyasfaltovať cestu pri p. Babejovej. Následne starosta obce 

podal objednávku na dovoz asfaltu vo vreciach, a to 1 tonu, ktorý bol na obec doručený cca. 
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15.11.2018. Tento asfalt je uloţený v garáţi pri základnej škole. Z dôvodu, ţe v tom čase 

začali prvé mrazy, nebolo moţné uvedený asfalt na cestu poloţiť.  

Starosta obce prisľúbil, ţe uvedená cesta bude určite vyasfaltovaná, ale aţ v jari, keď 

tomu počasie dovolí.  

K ţiadosti o odpočet daní z nehnuteľnosti ďalej starosta obce uviedol, ţe nie je moţné 

z dôvodu zlej cesty takýto odpočet urobiť. Ak by sa tak stalo, tak potom by si mohli všetci 

občania obce poţiadať o odpočet daní, čo by pre obec nebolo pozitívne.  

 

BOD 2:  

 Návrh poslancov OZ na kúpu Novoročného ohňostroja vo výške 200,- EUR. 

Zabezpečenie ohňostroja sa podujal prítomným občanom na zasadnutí OZ p. Patrik Babej.  

 

BOD 3:  

 Prítomní občan p. Konfederák M. upozornil na nevyhovujúci stav sociálnych zariadení 

(WC), ktoré chýbajú v priestoroch ObcÚ. Výsledkom toho, je ţe určitý občania osobnú 

potrebu vykonávajú  pri plote p. Konfederáka, na trávniku pred ObcÚ a na múr ObcÚ. 

Menovaný ţiada o nápravu tohto neţiaduceho stavu v čo najkratšom čase.  

 P. Konfederák M. upozornil na nedôstojné správanie mládeţe v priestoroch a okolí 

ObcÚ (hluk, vulgárne vyjadrovanie), a to mládeţe z blízkeho okolia. Následne ţiada 

vyriešenie uvedeného problému s ich zákonnými zástupcami a informovať menovaného 

o výsledku riešenia na nasledujúcich zasadnutiach OZ. 

 

UZNESENIE 11: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu k Ţiadosti 

o odpočet dane z nehnuteľností, pripomienku p. M. Konfederáka k stave sociálneho 

zariadenia a sťaţnosti p. M. Konfederáka na nedôstojné správanie mládeţe.  

 

13. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva konané 

dňa 22.12.2018 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, 22.12.2018 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

MBA. Mária Vaňková     ...................................................... 

 

 

 

        PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce Ladomirová 
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