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Zápisnica z 4.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 29.06.2020 o 18:00 hod.  
 

Rokovanie 4. 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. Návrh a schválenie záverečného účtu za rok 2019.  

3. Prerokovanie ţiadosti o poskytnutie sály KD na prenájom. 

4. Prerokovanie kultúrneho podujatia „Jánska Vatra“. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

1. OTVORENIE 

 

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

Vladislav Cuper.  

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

Michal Kucirka, Milan Dţurban. Poslanci Michal Demeter, Mgr. Pavol Jesenský, Mgr. Anna 

Šmajdová sa ospravedlnili.  

Starosta obce konštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

Poslanci OZ určili p. Máriu Vaňkovú MBA a Ing. Vladimíra Krempaského za 

overovateľov zápisnice.  

 

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

Mária Vaňková MBA a Ing. Vladimír Krempaský. 

 

B) URČENIE ZAPISOVATEĽA 

Po dohode s OZ, za zapisovateľa bol určený PhDr. Vladislav Cuper.  

 

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

Vladislava Cupera.  

 

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: 4. - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka.  

Proti: 0 
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UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh programu.  

Program:  

1. Otvorenie. 

- Určenie zapisovateľa. 

- Určenie overovateľov zápisnice. 

- Návrh programu rokovania OZ. 

- Schválenie programu rokovania OZ. 

2. Návrh a schválenie záverečného účtu za rok 2019.  

3. Prerokovanie ţiadosti o poskytnutie sály KD na prenájom. 

4. Prerokovanie kultúrneho podujatia „Jánska Vatra“. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

C) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

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

o programe hlasovať.    

 

HLASOVANIE: 

Za: 4. - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban,  Mária Vaňková MBA, 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. Návrh a schválenie záverečného účtu za rok 2019.  

3. Prerokovanie ţiadosti o poskytnutie sály KD na prenájom. 

4. Prerokovanie kultúrneho podujatia „Jánska Vatra“. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

1. NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019 

 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper oboznámil poslancov OZ, ţe dňa 04.06.2020 bol 

zverejnený na webovej stránke obce Ladomirová a na nástenke vo vestibule Obecného úradu 

„Návrh záverečného účtu obce Ladomirová za rok 2019“. V zmysle jeho zverejnenia, vyzval 

poslancov OZ, či majú nejaké pripomienky k „Návrhu záverečného účtu obce Ladomirová za 

rok 2019“. Poslankyňa Mária Vaňková MBA sa opýtala, či je potrebné, aby prílohou 

záverečného účtu bola aj inventúra. Starosta obce uviedol, ţe nevie o tejto skutočnosti, aby 

prílohou záverečného účtu bola aj inventúra. Ďalej ţiaden poslanec nemal ţiadne otázky, 

a preto dal starosta obce o záverečnom účte hlasovať, pričom prečítal návrh uznesenia 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Ladomirová a celoročné hospodárenie 

bez výhrad/s výhradami“.  
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HLASOVANIE: 

Bez výhrad:    Za:   0 

    Proti:  1 – Milan Džurban 

Zdržal sa:  3 – Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková 

MBA, Michal Kucirka 

 

S výhradami:   Za:  0 

    Proti:  0 

    Zdržal sa:  0 

 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo sa neschválilo záverečný účet ani s výhradami, 

ani bez výhrad.   

 

2. PREROKOVANIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE SÁLY KD NA PRENÁJOM 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, ţe obec obdŕţala 1 novú ţiadosť o poskytnutie 

sály KD na tanečnú zábavu, ktorú podal p. Peter Sivák dňa 24.06.2020, a to na deň konania 

17.07.2020.  

Následne starosta obce prečítal list Ministerstva zdravotníctva SR, zo dňa 24.06.2020, 

v ktorom sa uvádza, ţe „dovoľujem si Vás na základe informácie od hlavného hygienika SR 

informovať, ţe v najbliţšej dobe sa očakáva návrat nešpecifikovaného počtu osôb na územie 

SR z rizikových krajín, prevaţne však z Veľkej Británie. Aktuálne je epidemiologicá situácia 

vo výskyte ochorenia COVID-19 v SR priaznivá. Pre udrţanie tohto stavu je dôleţité aj 

naďalej dodrţiavať príslušné protiepidemické opatrenia a opatrenia vydané Úradom VZ SR. 

Z tohto dôvodu je dôleţité disponovať informáciami o príchode skupín osôb (aj 

marginalizovanej rómskej komunity, kde je vyššie riziko komunitného prenosu) z krajín, 

ktoré nepatria medzi krajiny uvedené v prílohe opatrení Úradu VZ SR č. OLP/4739/2020 a č. 

OLP/5089/2020, a zabezpečiť ich informovanosť o hlásení tejto skutočnosti príslušnému 

regionálnemu úradu VZ a o dodrţiavaní nariadených opatrení. Z dôvodu ochrany zdravia 

populácie SR si dovoľujem týmto poţiadať starostov a primátorov dotknutých miest a obcí, 

predsedov samosprávnych krajov a mimovládnych organizácií o súčinnosť s príslušnými 

regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva pri realizácii opatrení nevyhnutných 

v prevencii šírenia ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike.“   

Po prečítaní listu starosta obce poukázal na to, ţe v tejto situácií nie je dobré, aby sa 

v obci Ladomirová konala tanečná zábava, pretoţe na tanečnú zábavu prídu občania aj 

z iných okresoch, pričom medzi nimi môţe byť človek, ktoré by mohol byť nakazený 

vírusom COVID-19, čím by nastalo ohrozenie občanov v našej obci. Následne poţiadal 

poslancov OZ o vyjadrenie sa k uvedenej ţiadosti. Poslanci OZ sa zhodli, ţe v danej situácii 

nie je dobré, ak by sa konala verejná tanečná zábava. Ţiadateľ p. Peter Sivák následne 

uviedol, ţe všetci občania, ktorí prichádzajú z iných krajín na Slovensku sú monitorovaní, 

pričom nemôţe dôjsť k situácii, aby sa takýto občania dostali na tanečnú zábavu.  

Následne dal starosta obce o ţiadosti o poskytnutie sály KD na prenájom hlasovať.   

 

HLASOVANIE: 

Za: 1 – Milan Džurban, 

Proti: 3 -  Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,   
Zdržali sa: 0 
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UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo sa neschvaľuje žiadosť p. Petra Siváka 

o poskytnutie sály KD na prenájom, z dôvodu konania tanečnej zábavy na deň 

17.07.2020.   

 

 

3. PREROKOVANIE KULTÚRNEHO PODUJATIA „JÁNSKA VATRA“ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, ţe bolo zvykom po ostatné roky robiť pre 

občanov obce „Jánsku Vatru“. Aj tento rok bolo na pláne uvedené kultúrne podujatie, ale 

z dôvodu dlhodobo zlého počasia uvedené podujatie sa nemohlo realizovať. Preto dáva 

návrh, aby sa dňa 04.07.2020 konala „Jánska Vatra“, s tým, ţe sponzorov má obec 

zabezpečených.  

 V rozprave poslanci OZ sa jednoznačne zhodli, ţe súhlasia s realizovaním uvedeného 

kultúrneho podujatia, pričom je potrebné dať občanom na vedomie, aj prostredníctvom 

rozhlasu, ţe takéto podujatie sa bude konať.  

  

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie konanie „Jánska Vatra“ na 

deň 04.07.2020.   

 

 

4. RÔZNE 

 

V rôznom vystúpil starosta obce, pričom oboznámil poslancov OZ, ţe je plánovaná 

dezinfekcia verejných priestranstiev, a to prostredníctvom neziskovej organizácii Človek v 

ohrození, či uţ pred obecným úradom, základnou školou, autobusových zastávok a pod.. 

Uvedená dezinfekcia je bezplatná a zabezpečuje ju prostredníctvom projektu nezisková 

organizácia, ktorou bola obec oslovená.  

Ďalej vystúpil poslanec OZ p. Ing. Vladimír Krempaský, ktorý poukázal na to, ţe keby 

občania platili dane, obec by získala viac finančných prostriedkov, ktoré by mohla pouţiť aj 

na udrţanie čistoty v obci, pričom spracoval návrh tabuľky, ktorý dá na prejednanie, aby 

občania poukázali obci, ako triedia odpad.  

Poslankyňa p. Mária Vaňková MBA mala otázky, a to: 

- Či obec išla do výzvy na zmienenie dôsledkov krízy? 

Odpoveď starostu obce: Starosta obce sa vyjadril, že nemá žiadne informácie o takejto 

výzve.  

- Čo je postavené na veľkom futbalovom ihrisku, či tribúna? 

Odpoveď starostu obce: Starosta obce sa vyjadril, že sa jedná o tribúnu postavenú 

z pódia, ktoré sa zrútilo. 

- Čo je cyklistickým chodníkom na ihrisku? 

Odpoveď starostu obce: Cyklistický chodník je nedokončený, pričom už niekoľkokrát 

som vyzval deti, aby sa zapojili do jeho dokončenia. 

- Prečo nebol poskytnutý poslancom OZ výpis z účtu, ako sa spláca pôţička? 

Odpoveď starostu obce: Starosta obce sa vyjadril, že výpis zašle poslancom v čo 

najkratšom čase.  
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- Prečo nebola poslancom OZ poskytnutá inventúra? 

Odpoveď starostu obce: Starosta obce sa vyjadril, že na inventúre sa pracuje, ak bude 

hotová, bude poslancom poskytnutá.  

- Má poţiadavku na spracovanie mesačných výdavkov obce, aby poslanci vedeli, aké sú 

beţné náklady obce. 

- Aby starosta obce vysvetlil, na čo sa má pouţívať mobilná aplikácia „Moja obec“. 

Odpoveď starostu obce: Starosta obce vysvetlil všetkým prítomným mobilnú aplikáciu 

„Moja obec“. 

- Vyzvala starostu obce, aby obec viacej šetrila.  

- Podala návrh, aby z dotácie na vojenský cintorín bola zakúpená nová kosačka.  

Poslanec OZ p. Milan Dţurban poskytol informáciu, ţe pri prívalových daţďoch 

zaplavilo na rómskej osade 2 rodiny. Bolo by potrebné, aby obec opätovne prečistila rigoly, 

pričom nefunkčné rigoly, aby boli sfunkčnené, aby k záplavám nedochádzalo.  

Do bodu rôzne sa zapojili aj občania obce, a to p. Michal Mňahončák, ktorý mal 

pripomienku, prečo nebol v obci Ladomirová vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, keď 

v obci Krajné Čierno bol vyhlásený povodňový stupeň č. 3.  

Odpoveď starostu obce: Starosta obce sa vyjadril, že povodňový stupeň je vyhlásený 

iba v prípade, ak dôjde v obci k záplavám. Aj keď rieka Ladomirka bola rozvodnená, nedošlo 

k záplavám, ani sa nezničil majetok obce, resp. majetok iných občanov. Vytopenie rodín na 

rómskej osade došlo nie z dôvodu povodney, ale z dôvodu, že priepust popod cestu bol 

upchatý bandaskou, pričom rigoly na rómskej osade obec tento rok už čistila.  

Ďalej mal dotaz, prečo obec má menej o jeden veľkokapacitný kontajner na veľkom 

ihrisku, pričom navrhol, aby veľkokapacitné kontajnery boli zatvorené a určili sa otváracie 

hodiny, kedy občania môţu voziť do uvedených kontajnerov odpad.  

Odpoveď starostu obce: Starosta obce sa vyjadril, že obec v dostala faktúru za mesiac 

máj 2020, za vývoz veľkokapacitných kontajnerov vo výške 2200,- EUR. Táto faktúra do 

dnešnej doby nie je uhradená, pretože obec nemá finančné zdroje na jej úhradu. Kontajnery 

boli stiahnuté z dôvodu, že obec nemá finančné prostriedky na ich vývoz. Ďalej uviedol, že 

občania hádžu do kontajnerov aj odpad, ktorý sa dá triediť a boli dlhodobo upozorňovaní na 

to, že ak sa táto situácia nezlepší, obec bude veľkokapacitné kontajnery z obce sťahovať. 

Ďalej uviedol, že ak naďalej bude takáto situácia ďalej trvať, veľkokapacitné kontajnery budú 

pre občanov dostupné iba na jarné a jesenné upratovanie.  

Ďalej sa do rozpravy zapojil občan p. Michal Kosť, ktorý upozornil starostu obce, ţe 

porušuje zákon o obecnom zriadení, a to hlavne v tom, ţe znenie nájomných zmlúv, ktoré 

obec zasielala občanom, nebol schválený obecným zastupiteľstvom, čím podľa neho tieto 

zmluvy sú následne neplatné, pričom uviedol, ţe dá podnet na prokuratúru, aby tento krok 

starostu preskúmal, pretoţe podľa neho neobsahujú všetky náleţitosti. Následne ţiadal 

poslancov OZ, aby tieto nájomné zmluvy zrušili. 

Odpoveď starostu obce: Starosta obce sa vyjadril, že nemá informácie o tom, že by  

nájomné zmluvy boli neplatné, pričom dá preveriť pravdivosť vyjadrení p. Kosťa a určite 

nebude podávať návrh poslancom, aby tieto nájomné zmluvy zrušili. 

Ako posledný do rozpravy sa zapojil p. Udič, ktorý prečítal svoje vyjadrenie 

k schváleniu tanečných zábav, ktoré sa konali v obci Ladomirová, a to: 
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„Vyjadrenie k rozhodnutiu o sťažnosti. V prvom rade musím vyjadriť ľútosť, že tu musím byt a 

takým spôsobom žiadať o zabezpečenie základných ľudských práv ako je právo na nočný kľud 

a dôstojný odpočinok. Pre to som začal s petíciou na zamedzeniu hluku. Pri podpisovaní 

petície veľa ľudí privítalo takúto iniciatívu. Buď sa ich priamo týka tento problém alebo 

chceli vyjadriť solidaritu a pochopenie. V druhom rade musím vyjadriť ľútosť, nad tým, akým 

spôsobom ste petíciu s 90 podpismi zmietli zo stola s vyjadrením, že obec má z toho zisk a to 

je všetko. Žiadne riešenie. Je pekné, že chcete zarábať na Kultúrnom dome, ale nezarábajte 

na úkor obyvateľov. A keď už ste sa rozhodli spraviť z Ladomirovej centrum zábavy pre široké 

okolie, tak ste mali KD aj tak pripraviť. Odhlučniť sálu a nie narobiť ešte okná, ktoré počas 

akcii sú otvorené a hluk sa šíri akoby sme boli na akcii my.. Odporúčam sa prejsť okolo sály v 

skorých ranných hodinách, aby ste si utvorili názor, keďže všetci bývate v dostatočnej 

vzdialenosti od sály a tento problém sa vás netýka. Na záver. V tomto volebnom období vy 

rozhodujete o budúcnosti našej obce. Tak som veľmi zvedavý či zanecháte za sebou obec, kde 

sa ľudia budú tešiť na odpočinok po ťažkom pracovnom týždni alebo spravíte z obce centrum 

zábavy. Ďakujem. Udič.“ 

 

Po rozprave, starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

5. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

29.06.2020, 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: PhDr. Vladislav Cuper 

 

 

 

V Ladomirovej dňa, 29.06.2020 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

 

Ing. Vladimír Krempaský    ...................................................... 

 

 

        PhDr. Vladislav Cuper 

                Starosta obce Ladomirová 


