
Vyjadrenie k verejnému obstarávaniu – rekonštrukcia plota pri ZŠ: 

 

 Obec Ladomirová rekonštruovala oplotenie Základnej školy v Ladomirovej, a to  

z dôvodu, že oplotenie bolo v dezolátnom stave, neslúžilo svojmu účelu a areál školy bol 

pravidelne navštevovaný deťmi, ktoré tento areál neustále poškodzovali a ničili. Po dohode 

s riaditeľkou školy p. Mgr. Evou Oleárovou, sa začala rekonštrukcia uvedeného oplotenia. Na 

rekonštrukciu oplotenia nebolo potrebné vykonávať verejné obstarávanie, pretože išlo 

o rekonštrukciu a nie novú výstavbu. Aj napriek tomu, že nebolo potrebné verejné 

obstarávanie, som oslovil tri firmy, ktoré doložili cenové ponuky, či už na jeho výstavbu, 

resp. materiál. Na základe  predloženia cenových ponúk, bola vybraná firma, ktorá 

rekonštrukciu oplotenia realizovala. Bola to firma HKK mont s.r.o. Svidník. Následne Vám 

dokladujem faktúry, za rekonštrukciu oplotenia, ale aj cenové ponuky k rekonštrukcii 

oplotenia.  

 

Vyjadrenie k uchádzačom o zamestnanie, zamestnaných v rámci menších obecných 

sluţieb na obci: 

 

 Obec má z Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podpísanú dohodu o výkone 

menších obecných služieb uchádzačov o zamestnanie v obci Ladomirová. Dohoda sa 

podpisuje na dobu 3 mesiacov, a to na maximálny počet zamestnaných uchádzačov 

o zamestnanie v počte 65 / mesiac. Ich počet sa mesačne mení, a to podľa toho, či sa 

uchádzači o zamestnanie zamestnali, resp. stratili nárok na dávku v hmotnej núdzi a pod.  

Úrad práce pravidelne kontroluje, či uchádzači zaradení  na menšie obecné služby v obci 

Ladomirová pracujú. V prílohe zasielam zápisnicu o kontrole menších obecných služieb 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Uchádzači, ktorí v stanovený deň nenastúpili na 

výkon menších obecných služieb, musia dokladovať ospravedlnenie, z akého dôvodu sa na 

výkone MOS nezúčastnili.  

 

Vyjadrenie k faktúram p. Slavomíra Vanáta: 

 

 Obec Ladomirová dáva ako skoro každá obec v okrese Svidník opravovať záhradnú 

techniku firme p. Slavomír Vanát – Kapišová. Obec vlastní záhradnú techniku v počte 3 

kusov - krovinorezy, v počte 3 kusov – motorová kosačka, v počte 1 kus - motorová bubnová 

kosačka, 1 kus - malotraktora TERA a 1 kus záhradný traktor MOUNTFIELD na kosenie. 

Túto záhradnú techniku obsluhujú uchádzači o zamestnanie pracujúcich v rámci menších 

obecných služieb. Stále ide o iných pracovníkov, čo znamená, že ich neobsluhuje stále tá istá 

jedná osoba. Obec mala vysoké náklady na ich opravu, a to z dôvodu, že napr. z bubnovej 

kosačky bol vypustený úmyselne olej, čím došlo k zadretiu motora. Vinník sa nenašiel 

a pretože išlo o výmenu motorovej časti kosačky, náklady na jej opravu boli menšie, ako kúpa 

novej. Podobne pri kosení trávnika benzínovou kosačkou, došlo k zachyteniu železnej tyče 

zabitej v zemi, čím bol motor kosačky poškodený. Ďalej sa kompletne opravoval aj 

malotraktor TERA, pretože bol už patrične zastaraný a nefunkčný. Ide o jediný malotraktor 

s vlečkou, ktorý obec má. Na všetky škody, ktoré nastali na kosačkách, bol spísaný protokol 

o škode, aj z vyjadrením p. Vanáta, či je lepšie uvedený stroj kúpiť nový, resp. repasovať. 

Uvedené protokoly dokladám do vyšetrovacieho spisu spolu s faktúrami. 

 Ďalej chcem podotknúť, že od p.Vanáta, sa kupuje aj spotrebný materiál na záhradnú 

techniku, či už strunky na krovinorez, ochranné pomôcky na kosenie (rukavice, okuliare 

a pod.), náhradné súčiastky do záhradnej techniky, ktoré si dokážeme sami vymeniť, oleje do 

kosačiek a pod. P. Vanát, taktiež pravidelne vykonáva ich údržbu počas sezóny, ale aj po nej. 

Obec nemá zamestnaného žiadneho údržbára, ktorý by dokázal záhradnú techniku opravovať, 



udržiavať. Z uvedeného dôvodu obec využíva služby p. Vanáta, ktorý tieto služby poskytuje 

najbližšie, resp. je jediný v okolí. Nejde pritom o pravidelné využívanie jeho služieb, ale iba 

občasné, a to v rámci potreby.  

 

Vyjadrenie k pôţičke od firmy AGROSLUŢBY Svidník, s.r.o.: 

 

Pôžička od firmy AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. 

Obecné zastupiteľstvo uznesením z 5. rokovania OZ v Ladomirovej, zo dňa 

09.04.2018 č. 5-4/2018 schválilo prijatie finančnej bezúročnej pôžičky od obchodnej 

spoločnosti Agroslužby Svidník, s.r.o., so sídlom Stropkovská 474, Svidník, IČO: 31 734 154 

vo výške 22 500,- EUR a s lehotou vrátenie do 31.03.2020. Následne obecné zastupiteľstvo 

schválilo záväzok obce Ladomirová, zriadiť záložné právo k nehnuteľnostiam na pozemky: 

parcela č. KN E 790/14, KN E 790/15, KN E 790/16, KN E 790/69, vedených v katastri 

Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor na LV č. 640, k. ú Ladomirová, okres Svidník v 

prospech obchodnej spoločnosti Agroslužby Svidník. Celé uznesenie Vám prikladám. 

Na základe uznesenia, ja ako starosta obce som so spoločnosťou Agroslužby Svidník 

s.r.o. spísal zmluvu o pôžičke v sume 22500,- EUR, splatnú do 31.03.2020. Vzhľadom k 

tomu, že sa jednalo o zmluvu o pôžičke a v zmysle uznesenia, som podpísal Zmluvu o 

zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, ako zábezpeku na základe ktorej obec ručí za 

pôžičku. Pričom nebol dohodnutý žiadny splátkový kalendár s uvedenom spoločnosťou.  

Uvedenú pôžičku obec spláca v rámci možností, s tým, že dane, ktoré nám zaplatí za 

pozemky firma Agroslužby Svidník s.r.o. a Agro-eko-farma s.r.o. p. Ilečka ročne vo výške 

cca. 5000,- EUR, sa budú vracať naspäť ako splátka pôžičky.  

Pôžičku si obec Ladomirová brala z dôvodu, že nemala žiadne finančné prostriedky na 

chod obce, a to z dôvodu, že mesačne z účtu obce odíde cca. 10 tis. EUR na splácanie dlhov, 

ktoré v súčasnosti predstavujú cca. 620 tis. EUR. Ak by obec nezobrala uvedenú pôžičku, 

obec by nemala začo zaplatiť nielen splátky dlhov, ktoré obec spláca bankovým a nebankovej 

inštitúciám, ale ani na bežný chod obce, a to z dôvodu, že v mesiacoch máj a jún obec dostáva 

skoro o polovicu menšie podielové dane, ktoré nepostačujú na pokrytie nákladov obce. 

 

 

PhDr. Vladislav Cuper 

 

 

 

 

 

 

 


