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Zápisnica z 5.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 16.09.2020 o 18:00 hod.  
 

Rokovanie 5. 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. Doplnenie „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomirová“.  

3. Prerokovanie odpredaja obecných pozemkov. 

4. Prerokovanie moţnosti vytvorenia „Múzeum Ladomirová“. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

1. OTVORENIE 

 

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

Šmajdová sa ospravedlnili.  

Starosta obce konštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

Poslanci OZ určili p. Mgr. Pavol Jesenský a Michal Kucirka za overovateľov 

zápisnice.  

 

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

Mgr. Pavol Jesenský a Michal Kucirka. 

 

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. Poslankyňa Mária Vaňková, MBA, poţiadala o doplnenie bod programu „Správa 

z majetkového priznania starostu obce predloţená komisiou“. Následne dal starosta obce 

hlasovať o doplnenom návrhu programu.   

 

HLASOVANIE: 

Za: 4. - Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský. 

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. Správa z majetkového priznania starostu obce predloţená komisiou. 

3. Doplnenie „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomirová“.  

4. Prerokovanie odpredaja obecných pozemkov. 

5. Prerokovanie moţnosti vytvorenia „Múzeum Ladomirová“. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

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

o programe hlasovať.    

 

HLASOVANIE: 

Za: 4. - Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský. 

 

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. Správa z majetkového priznania starostu obce predloţená komisiou. 

3. Doplnenie „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomirová“.  

4. Prerokovanie odpredaja obecných pozemkov. 

5. Prerokovanie moţnosti vytvorenia „Múzeum Ladomirová“. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

2. SPRÁVA Z MAJETKOVÉHO PRIZNANIA STAROSTU OBCE PREDLOŽENÁ 

KOMISIOU 

 

Poslankyňa Mária Vaňková, MBA, prečítala „Záznam o splnení povinnosti verejného 

funkcionára“, v ktorom konštatuje, ţe dňa 08.09.2020 členovia komisie OZ Ladomirová, 

podľa č. 7, ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov: a to predseda Mária Vaňková, 

členovia, Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský – neprítomný, ospravedlnený 

vykonali povinnosť v zmysle uvedeného zákona, pričom konštatujú, ţe verejný činiteľ – 



OBEC LADOMIROVÁ 
 Ladomirová 33, 090 03  Ladomirová 
 

3 
 

 

starosta obce Ladomirová, PhDr. Vladislav Cuper splnil povinnosť a podal oznámenie za 

kalendárny rok 2019 k 31. marcu 2020 na Obecný úrad v Ladomirovej „Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov“.  

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Záznam o splnení povinnosti 

verejného funkcionára“.   

 

3. DOPLNENIE „PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

OBCE LADOMIROVÁ“ 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, ţe je potrebné doplniť „Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomirová na rok 2018-2023“, o nové projekty, 

v nadväznosti s novým programovým obdobím čerpania eurofondov na obdobie rokov 2021 

– 2027. 

 Po dohode s poslancami starosta obce predloţil zoznam plánovaných projektov obce 

Ladomirová na rok 2021-2027:  

 
1. Zníţenie energetickej náročnosti budovy obecného úradu – zateplenie. 

2. Zníţenie energetickej náročnosti budovy Základnej školy – zateplenie. 

3. Zníţenie energetickej náročnosti vytápania budovy obecného úradu – výmena gamatiek za radiátorové 

plynové ústredné kúrenie. 

4. Výmena zastaraného a nebezpečného interiérového vybavenia obecného úradu a sály obecného úradu 

za nový (stoly, stoličky, nábytok). 

5. Rekonštrukcia kuchyne v sále kultúrneho domu. 

6. Vybudovanie toaliet v interiéri obecného úradu.  

7. Rozšírenie a vybudovanie nových tried základnej školy na 2. stupeň výučby (5. ročník – 9. ročník). 

8. Rozšírenie a vybudovanie nových tried materskej školy. 

9. Podpora kultúry národnostných menšín – výstavba exterierového pódia. 

10. Vybudovanie oddychovej zóny v centre obce. 

11. Výstavba multifunkčného ihriska na podporu športu. 

12. Rekonštrukcia futbalového ihriska na zlepšenie športových aktivít detí a mládeţe. 

13. Výstavba detského ihriska. 

14. Výstavba a rekonštrukcia komunitného centra. 

15. Rekonštrukcia ciest po výstavbe vodovodu a kanalizácie. 

16. Rozšírenie kamerového systému na zníţenie kriminality v obci. 

17. Rekonštrukcia verejného osvetlenia na zníţenie energetickej náročnosti a zabezpečenia bezpečnosti 

občanov. 

18. Rekonštrukcia oplotenia existujúceho cintorína. 

19. Výstavba nového cintorína. 

20. Výstavba inţinierskych sietí na rozšírenie intravilánu obce. 

21. Realizovanie projektu „Jednoduché pozemkové úpravy“ pre  zcielenie pozemkov občanov 

v katastrálnom území Ladomirová. 

22. Rekonštrukcia domu smútku. 

23. Výstavba parkoviska pri dome smútku. 

24. Rekonštrukcia vojenského cintorína z 1. Sv. vojny.  

25. Výstavba zberného dvora na triedený komunálny odpad. 

26. Zníţenie komunálneho odpadu – podpora triedenia komunálneho odpadu zakúpením triediacich kuka 

nádob pre kaţdú domácnosť. 

27. Podpora zberu biologicky rozloţiteľného odpadu – kúpa kompostérov pre kaţdú domácnosť. 

28. Podpora turizmu výstavbou parkoviska pre karavany. 

29. Podpora turizmu výstavbou stanového tábora. 

30. Rekonštrukcia a výstavba ciest na rómske osade. 

31. Výstavba cyklochodníka smerom z obce Ladomirová do Svidníka. 

32. Zabezpečenie bezpečnosti v obci prostredníctvom obecných hliadok. 

33. Rekonštrukcia poţiarnej zbrojnice. 
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34. Zakúpenie poţiarnej techniky na ochranu pre prírodnými ţivlami. 

35. Rekonštrukcia mosta – Popovec. 

36. Rekonštrukcia káblovej televízie. 

37. Rekonštrukcia a výstavba rigolov v obci, ako ochrana pred povodňami. 

38. Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci, pre zabezpečenie bezpečnosti občanov.  

39. Vybudovanie nájomných bytov pre občanov zo sociálne - znevýhodnených občanov.  

40. Vybudovanie múzea na podporu kultúry národnostných menšín. 

41. Likvidácia nelegálnych skládok. 

42. Jednoduché pozemkové úpravy na vysporiadanie pozemkov na rómskej osade. 

43. Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok. 

44. Bezpečný prechod pre chodcov – osvetlenie. 

45. Vybudovanie obchodného a reštauračného centra na podporu ekonomiky v obci Ladomirová. 

46. Výstavba lesoparku – oddychová zóna. 

 

Následne dal starosta obce o doplnení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Ladomirová“ hlasovať. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 4 – Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský. 

Proti: 0,   

Zdržali sa: 0 

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie „Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoje obce Ladomirová“, o projekty uvedené v prílohe č. 1.   

 

4. PREROKOVANIE ODPREDAJA OBECNÝCH POZEMKOV 

 

Starosta obce opätovne predloţil návrh o zrušenie Uznesenia č. 9, z 8. Zasadnutia OZ 

obce Ladomirová, zo dňa 13.12.2019, ktorým sa pozastavuje odpredávania obecných 

pozemkov do odvolania. Po rozprave dal starosta obce o zrušení uvedeného uznesenia 

hlasovať.  

  

HLASOVANIE: 

Za: 2 –Michal Kucirka,  Mgr. Pavol Jesenský. 

Proti: 2 - Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA,    

Zdržali sa: 0 

 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zrušenie Uznesenia č. 9, z 8. 

Zasadnutia OZ obce Ladomirová, zo dňa 13.12.2019, ktorým sa pozastavuje 

odpredávanie obecných pozemkov do odvolania.   

 

5. PREROKOVANIE MOŽNOSTI VYTVORENIA „MÚZEUM LADOMIROVÁ“ 

 

Starosta obce na základe podnetu poslanca OZ p. Ing. Vladimíra Krempaského, 

predloţil návrh na vytvorenie „Múzeum Ladomirová“. Po rozprave poslanci uviedli, ţe 

záujem o vytvorenie „Múzeum Ladomirová“ je, ale aţ po doriešení investičnej akcie 

„vybudovanie toaliet na obecnom úrade“.  

  

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh na vytvorenie „Múzeum 

Ladomirová“.   
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6. RÔZNE 

 

V rôznom vystúpil starosta obce, a to s poţiadavkou, o vysporiadaní obecnej cesty, 

ktorá je na pozemkoch p. Matveja LV 243, parcela č. 187 a p. Moroza LV 626, parcela č. 188, 

pričom oboznámil poslancov OZ, ţe je potrebné túto cestu vysporiadať, aby obecná cesta 

patrila pod obec a nie pod súkromný pozemok, s tým, ţe by išlo o výmenu obecných 

pozemkov vedených na LV 1, číslo 186/2 a 186/3, a to podľa dohody menovaných.  

Starosta obce následne poţiadal poslancov o rozpravu. Ţiaden poslanec nemal k tomu 

pripomienky, preto dal starosta obce o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 4 – - Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  Mgr. Pavol 

Jesenský.   

Proti: 0  
Zdržali sa: 0 

 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie obecnej cesty na 

začiatku obce Ladomirová, ktorá je na pozemku p. Moroza a Matveja, a to výmenou za 

obecné parcely č. 186/2 a 1816/3 zapísaných na LV 1.   

 

 Ďalej starosta obce informoval poslancov o: 

- opatreniach súvisiacich so šírením vírusu COVID-19,  

- o verejnej zbierke pre rodinu Milana Dţurbana,  

- o rušení nočného kľudu a malých krádeţí.  

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

- Ako je to s inventúrou za rok 2019? 

Odpoveď starostu obce: Inventúru má na starosti účtovníčka obce p. Mária Drozdová, 

ktorá už má polovicu inventúry spracovanú a na ďalšej sa priebežne pracuje.   

- Uviedla, ţe ak na obecnom úrade nebudú vybudované nové toalety, aby obec nerobila 

ţiadne nové investície.  

- Čo je s lisom na plasty? 

Odpoveď starostu obce: Lis na plasty má stále p. Biskup, pričom uviedol, že je 

zničený. Obec v súčasnosti je v jednaní o náhradu škody. 

- Uviedla, ţe načo slúţi e-mailová komunikácia pre poslancov, keď ju poslanci 

nevyuţívajú? 

- Či obec môţe mať vnútorné smernice schvaľované iba starostom obce a nie 

zastupiteľstvom? 

Odpoveď starostu obce: Starosta obce môže vydávať pre fungovanie obce vnútorné 

smernice, bez schválenia OZ.  

- Ako to je s podaním ţaloby na firmu SILNICE o náhradu škody, ktoré obec musela 

zaplatiť za dodatočné zistenie neoprávnených výdavkov cca. 25 tis. EUR. 

Odpoveď starostu obce: Obec bude riešiť náhradu škody prostredníctvom advokáta 

Macka Matúša.  

- Ako často sa vyváţajú veľkokapacitné kontajnery. 

Odpoveď starostu obce: Obec vyváža VKK podľa potreby, ak sú naplnené, a to 

v priemere 4 – 6 kontajnerov mesačne.  

- Ako je to s riešením cesty pri p. Keselicovi, ţe vraj si tam umiestnil betónovú 

zátarasu? 
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Odpoveď starostu obce: Obec riešila umiestnenie betónovej zátarasy pri p. Keselicovi, 

a to zaslaním listu o odstránenie uvedenej prekážky.  

- Ako to je s postavením chaty p. Oleára na obecnom pozemku? 

Odpoveď starostu obce: Nemám informácie o žiadnej postavenej chate na obecnom 

pozemku, pričom mám informáciu, že p. Oleár žiadal o zloženie materiálu na obecnom 

pozemku.   

- Či je moţné zníţiť rýchlosť pri rodinnom dome p. Vaňkovej, smerom na Vagrinec, 

z dôvodu rýchleho prejazdu áut.  

Odpoveď starostu obce: Cesta je v správe Slovenskej správy ciest a obec nemá 

možnosť zasahovať do znížení rýchlosti, napr. prostredníctvom spomaľovačov a pod.  

- Upozornila, aby sa kvalitnejšie kosili rigoly, a to aj pri poţiarnej zbrojnici, aby bolo 

všade čisto.  

P. Mňahončák Michal v rozprave poţiadal o poskytnutie rúr na opravu rigola pri jeho 

rodinnom dome. Úpravu si zabezpečí sám na vlastné náklady, pričom betónové kocky si obec 

môţe pouţiť na výstavbu iných rigolov.  

 Poslanec p. Mgr. Pavol Jesenský dal podnet, aby sa osadilo dopravné značenie „Zákaz 

vjazdu, len s povolením obce“, smerom na ihrisko k veľkokapacitným kontajnerom, a to 

z dôvodu, ţe veľa občanov, ktorí nie sú občanmi obce, vyváţajú odpad do obecných 

kontajnerov, čo zaťaţuje obecný rozpočet.  

 

Po rozprave, starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

7. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

16.09.2020, 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, 21.09.2020 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

Mgr. Pavol Jesenský              ...................................................... 

 

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

 

 

 

        PhDr. Vladislav Cuper 

                Starosta obce Ladomirová 
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Príloha č. 1 

 
1. Zníţenie energetickej náročnosti budovy obecného úradu – zateplenie. 

2. Zníţenie energetickej náročnosti budovy Základnej školy – zateplenie. 

3. Zníţenie energetickej náročnosti vytápania budovy obecného úradu – výmena gamatiek za radiátorové 

plynové ústredné kúrenie. 

4. Výmena zastaraného a nebezpečného interiérového vybavenia obecného úradu a sály obecného úradu 

za nový (stoly, stoličky, nábytok). 

5. Rekonštrukcia kuchyne v sále kultúrneho domu. 

6. Vybudovanie toaliet v interiéri obecného úradu.  

7. Rozšírenie a vybudovanie nových tried základnej školy na 2. stupeň výučby (5. ročník – 9. ročník). 

8. Rozšírenie a vybudovanie nových tried materskej školy. 

9. Podpora kultúry národnostných menšín – výstavba exterierového pódia. 

10. Vybudovanie oddychovej zóny v centre obce. 

11. Výstavba multifunkčného ihriska na podporu športu. 

12. Rekonštrukcia futbalového ihriska na zlepšenie športových aktivít detí a mládeţe. 

13. Výstavba detského ihriska. 

14. Výstavba a rekonštrukcia komunitného centra. 

15. Rekonštrukcia ciest po výstavbe vodovodu a kanalizácie. 

16. Rozšírenie kamerového systému na zníţenie kriminality v obci. 

17. Rekonštrukcia verejného osvetlenia na zníţenie energetickej náročnosti a zabezpečenia bezpečnosti 

občanov. 

18. Rekonštrukcia oplotenia existujúceho cintorína. 

19. Výstavba nového cintorína. 

20. Výstavba inţinierskych sietí na rozšírenie intravilánu obce. 

21. Realizovanie projektu „Jednoduché pozemkové úpravy“ pre  zcielenie pozemkov občanov 

v katastrálnom území Ladomirová. 

22. Rekonštrukcia domu smútku. 

23. Výstavba parkoviska pri dome smútku. 

24. Rekonštrukcia vojenského cintorína z 1. Sv. vojny.  

25. Výstavba zberného dvora na triedený komunálny odpad. 

26. Zníţenie komunálneho odpadu – podpora triedenia komunálneho odpadu zakúpením triediacich kuka 

nádob pre kaţdú domácnosť. 

27. Podpora zberu biologicky rozloţiteľného odpadu – kúpa kompostérov pre kaţdú domácnosť. 

28. Podpora turizmu výstavbou parkoviska pre karavany. 

29. Podpora turizmu výstavbou stanového tábora. 

30. Rekonštrukcia a výstavba ciest na rómske osade. 

31. Výstavba cyklochodníka smerom z obce Ladomirová do Svidníka. 

32. Zabezpečenie bezpečnosti v obci prostredníctvom obecných hliadok. 

33. Rekonštrukcia poţiarnej zbrojnice. 

34. Zakúpenie poţiarnej techniky na ochranu pre prírodnými ţivlami. 

35. Rekonštrukcia mosta – Popovec. 

36. Rekonštrukcia káblovej televízie. 

37. Rekonštrukcia a výstavba rigolov v obci, ako ochrana pred povodňami. 

38. Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci, pre zabezpečenie bezpečnosti občanov.  

39. Vybudovanie nájomných bytov pre občanov zo sociálne - znevýhodnených občanov.  

40. Vybudovanie múzea na podporu kultúry národnostných menšín. 

41. Likvidácia nelegálnych skládok. 

42. Jednoduché pozemkové úpravy na vysporiadanie pozemkov na rómskej osade. 

43. Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok. 

44. Bezpečný prechod pre chodcov – osvetlenie. 

45. Vybudovanie obchodného a reštauračného centra na podporu ekonomiky v obci Ladomirová. 

46. Výstavba lesoparku – oddychová zóna. 

 

 


