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Správa o finančnej situácii obce Ladomirová II. 
 

Úvod 
Dobrý deň,  

prihováram sa k Vám touto formu uţ druhý krát. Je mojou povinnosťou Vás informovať o finančnej situácii obce 

Ladomirová, resp. o aktivitách, ktoré sa v obci vykonávajú. Nie kaţdý má moţnosť zistiť, aký je skutočný stav 

obecných účtov, resp. ako obec hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami.  

 

 V mesiacoch december 2017 a január 2018 obec podpísala so spoločnosťou Magellan Central Europe s.r.o. 

„Zmluvu o pristúpení k záväzku“. Touto zmluvou boli vyplatené všetky zostávajúce záväzky obce, aj 9 exekúcií, 

ktoré trápili obec najviac. Boli vyplatené posledné záväzky vo výške 162 473,82,- EUR.  

 Na základe vyplatenia zostávajúcich záväzkov, som automaticky po odblokovaní účtov a majetkov obce 

exekútormi, poţiadal Ministerstvo financií SR o zrušenie nútenej správy. Nútená správa bola zrušená k 31.01.2018. 

Obec od 01.02.2018 funguje v „beţnom“ reţime, resp. v núdzovom reţime. 

 Následne sa Vám budem snaţiť vysvetliť finančnú situáciu obce pred mojim nástupom do funkcie 

a v súčasnosti, po 2 rokoch tvrdej práce.   

 

Ďakujem!         PhDr. Vladislav Cuper 

 

VÝŠKA DLHOV – MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ 
  

Audit Ministerstva financií SR, ktorý bol vykonaný v 09/2015 a 06/2016 zistil, ţe dlhy obce Ladomirová 

boli za sledované obdobia v uvedených výškach. Ako môţete sledovať, stav dlhov sa za posledné dva roky rapídne 

zníţil.  

Stav záväzkov k 30.06.2014 bol  563 820,34,- EUR 

Stav záväzkov k 31.12.2014 bol  679 854,72,- EUR 

Stav záväzkov k 30.06.2015 bol  692 964,48,- EUR 

Stav záväzkov k 31.12.2015 bol  927 368,07,- EUR 

Stav záväzkov k 31.03.2016 bol  909 675,24,- EUR 

Stav záväzkov k 30.04.2018 bol   733 180,94,- EUR 
 

 Ako starosta obce Ladomirová som nastúpil do svojej funkcie 08.05.2016, čiţe pred 2 rokmi. Za 2 roky 

sa nám podarilo zaplatiť dlhy obce cca. vo výške 176 494,30,- EUR! Dlh obce kaţdý mesiac klesá. Obec ich 

bude splácať cca.  8 rokov,  a to mesačnými splátkami vo výške 8 747,22,- EUR. V súčasnosti obec spláca svoje 

dlhy týmto inštitúciám.  

Mesačné splátky dlhov obce Ladomirová 

Názov spoločnosti 
Zostatok záväzku k 

30.04.2018 

Mesačná 

splátka  

Úroky mimo 

splátky 

Magellan Central Europe s.r.o.  145 751,94 € 1 730,00 € 0,00 € 

Magellan Central Europe s.r.o.  333 663,71 € 2 000,00 € 0,00 € 

Magellan Central Europe s.r.o.  47 981,00 € 1 624,00 € 0,00 € 

Prima banka Slovensko a.s.  75 612,76 € 1 700,00 € 189,07 € 

Štátny fond rozvoja bývania 62 423,72 € 427,72 € 0,00 € 

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.  52 866,20 € 744,59 € 95,38 € 

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.  14 881,61 € 209,60 € 26,86 € 

SPOLU 733 180,94 € 8 435,91 € 311,31 € 

SPOLU MESAČNÉ SPLÁTKY 8 747,22 € 

  

Po odrátaní mesačných splátok, beţných nákladov obce (mzdy, odvody, energie, vývoz komunálneho 

odpadu a pod.), obci zostane mesačne max. 2 000,- EUR, ktoré môţe pouţiť na nutné opravy, nákup materiálu, 

investičné akcie.   
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Sú mesiace, kedy obci nezostane ani tých 2 000,- EUR. Ako príklad môţem uviesť vyrubenie penále 

Sociálnou poisťovňou za nevyplatenie poistného za obdobie január 2016, február 2016, marec 2016, apríl 2016, máj 

2016, a to v sume 1829,17,- EUR. Po zaplatení uvedeného penále v mesiaci február 2018 obci nezostali ţiadne 

finančné prostriedky. Alebo v mesiaci máj 2018 obec dostala  iba polovicu pridelených finančných zdrojov, 

ktoré nepostačili pokryť ani mesačné splátky, a preto si obec musela poţičať. Aj z uvedeného dôvodu, všetko, 

čo v obci začneme robiť trvá dlhší čas. 

 

NEVYPLATENÉ POHĽADÁVKY 
  

VEĽMI VEĽKÝM PROBLÉMOM pre obec boli NEVYPLATENÉ FAKTÚRY od roku 2006, 

do 30.04.2016.  Audit z 07/2016 zistil, ţe obec nevyplatila 178 faktúr od roku 2006 do 30.04.2016.  

Tieto nevyplatené faktúry boli pre obec najväčším problémom.  

Od môjho nástupu do funkcie starostu obce, a to od 08.05.2016 boli vyplatené všetky faktúry, ktoré 

obec dostala.  V súčasnosti obec eviduje 3 nevyplatené faktúry vo svojom účtovníctve.  

 

EXEKÚCIE 
  

Ďalším veľkým strašiakom pre obec boli exekúcie. V súčasnosti nie sú účty obce Ladomirová, zablokované 

exekúciami! Je pritom nutné poukázať na to, ţe v mesiaci december 2017 a január 2018 boli okrem istín 

vyplatené exekútorom ich trovy, a to vo výške cca. 22 000,- EUR. Takţe exekútori na obci zarobili cca. 

22 000,- EUR,  a to iba za posledné dva roky! 

 

OBECNÉ ÚČTY – MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ 

  

Následne Vám uvádzam stav všetkých obecných účtov, ktoré obec má. Prvá tabuľka poukazuje na 

účty obce v čase, keď obec bola v nútenej správe a druhá tabuľka na účty obce Ladomirová v súčasnosti.  

 

Disponibilný 

zostatok 

k 17.07.2017 

Číslo účtu Typ účtu 

31 838,27 € SK79 5600 0000 0036 3611 0014 Účet nútenej správy 

-141 994,82 € SK83 5600 0000 0036 3611 1009 Beţný účet samosprávy 

-141 939,99 € SK71 5600 0000 0036 3611 2001 Beţný účet samosprávy 

-142 246,74 € SK53 5600 0000 0036 3611 3004 Beţný účet samosprávy 

-142 168,50 € SK35 5600 0000 0036 3611 4007 Beţný účet samosprávy 

-142 250,45 € SK80 5600 0000 0036 3611 6010 Beţný účet samosprávy 

-142 249,51 € SK66 5600 0000 0036 3611 8008 Beţný účet samosprávy 

 

Disponibilný 

zostatok 

k 24.06.2018 

Číslo účtu Typ účtu 

14 700,07,- € SK79 5600 0000 0036 3611 0014 Beţný účet Obec Ladomirová 

9 649,73,- € SK83 5600 0000 0036 3611 1009 Beţný účet ZŠ Ladomirová 

1 722,88,- € SK71 5600 0000 0036 3611 2001 Úverový účet Prima Banka Slovensko a.s.  

135,20,- € SK53 5600 0000 0036 3611 3004 Účet sociálneho fondu ZŠ Ladomirová 

340,48,- € SK35 5600 0000 0036 3611 4007 Účet sociálneho fondu Obec Ladomirová 

0,- € SK80 5600 0000 0036 3611 6010 Sporiaci účet Obec Ladomirová 

427,68,- € SK66 5600 0000 0036 3611 8008 Účet Školská jedáleň pri ZŠ Ladomirová 

 



OBEC LADOMIROVÁ 
Ladomirová 33, 090 03  Ladomirová 

Kontakt: 054 752 26 26                    Web portál: www.obecladomirova.sk             E-mail: sekretariat.ladomirova@gmail.com 

 
 Môţete sami vidieť rozdiel obecných financií, v čase keď sa riešili staré dlhy a na obec boli uvalené 

exekúcie a v súčasnosti po dvoch rokoch tvrdej práce, kedy sa nám podarilo obec finančne stabilizovať 

a zachrániť ju pred krachom. V súčasnosti je veľmi dôleţité udrţať tento stav, pričom je ešte ťaţšie sa 

zamerať nielen opravy a údrţby obecného majetku, ale aj jeho zveľaďovanie.  

 

ZAPOJENIE SA DO PROJEKTOV 2018 
 
 Po zrušení nútenej správy a vyplatení všetkých dlhov obce, sa obec môţe zapojiť do rôznych projektov, 

ktoré sú na financovanie nenáročné. Od 01.02.2018, kedy bola zrušená nútená správa, do dnešnej doby som podal 

za obec tieto projekty. Niektoré uţ boli schválené, na niektoré čakáme vyjadrenia. Ide o tieto projekty: 

 

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

marginalizovaným komunitám”, realizovaný prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Projekt PODANÝ 

(02/2018) – Projekt SCHVÁLENÝ (05/2018). 

2.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) – Projekt SCHVÁLENÝ (05/2018 – 

dotácia 5000,- EUR). 

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

stavebnej sporiteľne a.s. Projekt PODANÝ (12/2017) – Projekt NESCHVÁLENÝ (04/2018). 

4. PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menších. Názov 

projektu: Predstavenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Projekt PODANÝ (02/2018) – Projekt 

SCHVÁLENÝ (05/2018 – dotácie 700,- EUR). 

5. PROJEKT: Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky prostredníctvom výzvy 

Ministerstva vnútra SR. Názov projektu “Bezpečný prechod pre chodcov v obci Ladomirová”. Cieľ projektu: 

Zníţenie rizika vzniku dopravných nehôd na najrizikovejších priechodov pre chodcov v obci Ladomirová, a to 

zabezpečením výstavby elektronických blikacích dopravných značiek s plným prerušovaným ţltým svetlom v 

rohoch značky z dynamickou zmenou jasu v závislosti od okolitého osvetlenia, s úspornou LED technológiou, 

riadiacou jednotkou s detekciou chodca, zálohovaným zdrojom upraveným na prepojenie z VO. Projekt 

PODANÝ (03/2018). 

6. 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 schválených UoZ v rámci projektu 4. 

7. PROJEKT: Ţiadosť o zabezpečenie dlhodobo nezamestnaného občana na vykonávanie zapracovania za 

účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie 

zapracovania “REŠTART – Príleţitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce-opatrenia č. 2” 

prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov pre 7 uchádzačov o zamestnanie: Projekt SCHVÁLENÝ (03/2018). 

Realizovaný od 01.04.2018 do 30.09.2018, počet schválených UoZ v rámci projektu 4. 

8. PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Názov projektu: 

Zníţenie energetickej náročnosti vykurovania obecnej sály a priľahlých priestorov – Ladomirová. Forma 

projektu: 1. Zabezpečenie ústredného kúrenia pre vytápanie obecnej sály a priľahlých priestorov, plynovým 

kondenzačným kotlom, ktorý bude napojený na rozvod radiátorov.  2. Zateplenie stropu v sále obecného 

úradu. 3. Zníţenie stropu v sále obecného úradu o cca. 2 m (kazetový strop), čím sa zníţi energetická 

náročnosť vytápania obecnej sály. Projekt PODANÝ (03/2018).  

9. PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Názov 

projektu: Zníţenie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Forma projektu: Čiastočné zateplenie 

obecného úradu. Projekt PODANÝ (03/2018).  

10. PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Ministerstva 

ţivotného prostredia SR: Názov projektu: Ochrana ţivotného prostredia v obci Ladomirová zefektívnením 

separovaného zberu. Projekt sa týka zakúpenia pre kaţdú domácnosť 3 kuka nádoby (plast, papier, sklo), 

jedného malotraktora a výstavby zberného dvora, kde obec za pomoci malotraktora bude zváţať v určitých 

intervaloch na zberný dvor z kuka nádob plasty, sklo, papier. Projekt PODANÝ (04/2018).  
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11. PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 57/2017 na program „Kultúra“, . Názov 

projektu: Skultúrnenie obecnej sály v Ladomirovej. Projekt je zameraný na nákup nových stolov a stoličiek 

do obecnej sály. Projekt PODANÝ (04/2018). Projekt SCHVÁLENÝ (06/2018 – 500,- EUR). 

12. PROJEKT: Ţiadosť  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Ministerstva 

vnútra SR. Názov projektu: Dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Ladomirová. 

Projekt sa týka likvidácie 3 nelegálnych skládok a výstavby 2 stoísk na veľkokapacitné kontajnery. Projekt 

PODANÝ (06/2018).  

13. PROJEKT: Ţiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre 

subjekty územnej spolupráce na rok 2018 prostredníctvom Úradu vlády SR. Názov projektu: Rozvoj 

kultúrneho dedičstva v obci Ladomirová. Projekt je zameraný na výstavbu pódia na multifunkčnom ihrisku 

pri Základnej škole. Projekt PODANÝ (06/2018).  

 Čiţe sa skutočne snaţím so všetkých síl vyuţiť všetky moţné finančné zdroje, ktorými by si obec 

mohla pomôcť, pri zveľaďovaní majetku. Ak obec nenájde finančné prostriedky na pokrytie 5 %, resp. 10 % 

nákladov na schválený projekt, bude musieť od projektu odstúpiť.  

 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 
 
 V novembri 2018 si budete voliť nielen starostu, ale aj poslancov obce. Rozhodol som sa kandidovať ďalej 

za starostu obce, a to z jediného dôvodu, ţe je ešte veľa nedokončenej práce, ktorá bola začatá, pričom 2 roky 

je veľmi krátka doba na to, aby sa stihol napraviť to, čo bolo za roky zničené. Na margo uvedených volieb, by 

som chcel povedať pár slov.  

 

1. Chcem popýtať všetkých kandidátov na starostu obce, aby si stanovovali reálne ciele , ktorými chcú 

prispieť k rozvoju obec. Nereálne ciele sú napríklad výstavba bytoviek, dostavba kanalizácie, vyasfaltovanie 

obecných komunikácií, resp. väčšie investičné stavby, pretoţe obec nemá finančné prostriedky na pokrytie 5 

%, resp. 10 % spolufinancovania veľkých investičných akcií.  

 

2. Ďalej chcem popýtať kandidátov na starostu obce, aby nenavrhovali  takzvaných svojich kandidátov na 

poslancov obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva by mali byť NESTRANNÍ a mali 

by byť navrhovaní občanmi ţijúcimi v obci. OBEC NEPOTREBUJE MAŤ STAROSTOVÝCH 

POSLANCOV, ALE POSLANCOV, KTORÍ ZASTUPUJÚ VAŠE NÁZORY A VAŠU VÔĽU! 

 

3. Na záver Vás chcem popýtať, aby ste volili odborne zdatných poslancov a starostu obce, ktorí sa zapájajú 

do diania obce a spolupracujú s Vami na jej zveľaďovaní.  

 

 

Na záver chcem poďakovať všetkým občanom za ich podnety, návrhy, ale aj sťaţnosti, ktoré pomáhajú našu 

obec rozvíjať.  

 

Podrobnejšie nielen k finančnej situácii obce, ale aj k jej problémom, vykonanej práci a cieľov do budúcnosti 

sa chcem vyjadriť na VEREJNOM ZHROMAŢDENÍ, ktoré chcem organizovať v mesiaci JÚL 2018. Teším sa na 

Vás.  

 

 

Ďakujem! 

 

 

         PhDr. Vladislav Cuper   

                               starosta obce 


