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Zápisnica z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 06.05.2021 o 17:00 hod.  
 

Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladomirovej zvolal starosta obce  

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

- Určenie zapisovateľa 

- Určenie overovateľov zápisnice 

- Návrh programu rokovania OZ 

- Schválenie programu rokovania OZ 

2. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 

3. Prerokovanie predbeţného rozpočtu na roky 2022-2023 

4. Prerokovanie zaloţenia „Dobrovoľného hasičského zboru“ 

5. Prerokovanie ţiadosti o stanovisko ,,Anna a Ján Marhulík“ 

6. Prerokovanie podpory výstavby rýchlostnej cesty R4 

7. Prerokovanie odpredaja pozemkov 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

1. OTVORENIE 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce PhDr. Vladislav 

Cuper.  

Na obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) sa dostavili poslanci OZ: Mgr. Pavol 

Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka. 

Poslanci OZ Milan Dţurban, Michal Demeter a Mgr. Anna Šmajdová svoju neúčasť 

ospravedlnili.  

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE - B) URČENIE ZAPISOVATEĽA 

 

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

overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a za zapisovateľa určili Mgr. 

Pavla Jesenského. 

.  

UZNESENIE č. 11/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie za 

overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Máriu Vaňkovú MBA 

a Ing. Vladimíra Krempaského a za zapisovateľa Mgr. Pavla Jesenského. 

 

HLASOVANIE: 

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

Jesenský 

Proti: 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 11/2021. 

 

 

Podpísané dňa: .....................................    PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

C) NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

Starosta obce prečítal zverejnený návrh programu pričom poţiadal poslancov OZ 

o doplnenie a prípadné zmeny. 

 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper podal návrh na doplnenie bodu programu č. 7 - 

Prerokovanie odpredaja pozemkov, kde ţiadal doplniť bod o ţiadosti prenájmu pozemkov.  

 

Ţiaden z poslancov nemal ďalšie návrhy na doplnenie alebo iné zmeny. Následne dal 

zástupca starostu o pozmenenom a doplnenom programe hlasovať v tomto znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č.12/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zmeny 

a doplnenie programu OZ. 

 

HLASOVANIE: 

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

Jesenský,. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 12/2021. 

 

 

Podpísané dňa: .....................................    PhDr. Vladislav Cuper 

                starosta obce 

 

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

Starosta obce prečítal pozmenený a doplnený návrh programu rokovania OZ.   

 

UZNESENIE č. 13/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje pozmenený 

a doplnený návrh programu v znení: 

 

1. Otvorenie 

- Určenie zapisovateľa 

- Určenie overovateľov zápisnice 

- Návrh programu rokovania OZ 

- Schválenie programu rokovania OZ 

2. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 

3. Prerokovanie predbeţného rozpočtu na roky 2022-2023 

4. Prerokovanie zaloţenia „Dobrovoľného hasičského zboru“ 

5. Prerokovanie ţiadosti o stanovisko ,,Anna a Ján Marhulík“  

6. Prerokovanie podpory výstavby rýchlostnej cesty R4 

7. Prerokovanie prenájmu a odpredaja pozemkov 
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8. Diskusia 

9. Záver 

 

HLASOVANIE: 

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

Jesenský,. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 13/2021. 

 

Podpísané dňa: .....................................    PhDr. Vladislav Cuper 

                  starosta obce 

 

2. PREROKOVANIE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021 

 

Poslankyňa Mária Vaňková MBA k návrhu rozpočtu uviedla, ţe je potrebné vo veci 

výstavby toaliet v budove Obecného úradu predbeţne počítať s návrhom rozpočtu príslušnej 

poloţky na sumu 10.000 € aţ 11.000 €.  

 

Poslanec Mgr. Pavol Jesenský k návrhu rozpočtu uviedol, ţe pri poloţke, ktorá je 

príslušná na opravu ciest je potrebné brať do úvahy zmenu výšky navrhovanej sumy rozpočtu, 

ktorá bola predbeţne stanovená na sumu 1.000,-€, po prípade brať na vedomie obecným 

zastupiteľstvom zmenu tejto poloţky na najbliţších schôdzach v prípade, ţe dôjde k  

plánovaným opravám cestných výtlkov miestnej komunikácie. V danej veci nebol predloţený 

konkrétny návrh zmeny výšky sumy poloţky názvu Cestná doprava, z dôvodu doposiaľ 

nezisteného rozsahu opráv. 

 

Následne dal starostaobce hlasovať o návrhu,v znení uznesenia: 

 

UZNESENIEč.14/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje návrh rozpočtu 

na rok 2021. 

 

HLASOVANIE: 

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

MBA, 

Proti: 0. -  

  

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 14/2021. 

 

 

Podpísané dňa: .....................................    PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce 

 

3. PREROKOVANIE PREDBEŽNÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2022-2023 

 

S poukázaním na schválené UZNESENIE č. 10/2021 zo dňa 19. 04. 2021, kedy Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh predbeţného rozpočtu na roky 2022-2023 neprebehlo 

v danej veci hlasovanie, kde tento bod programu nebol ďalej obecným zastupiteľstvom 

prejednávaný. 
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4. PREROKOVANIE ZALOŽENIA „DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU“ 

 

Pri prerokovaní tohto bodu Mária Vaňková MBA mala výhrady vo veci, ţe ak má 

obec zaloţiť DHZ, tak nech tam budú občania obce, ktorí budú chcieť reprezentovať obec, 

pretoţe navrhovaný členovia nového DHZ obce nie sú občanmi obce, dokonca sa jedná 

o profesionálnych hasičov, pričom jediným členom, ktorý je zároveň občanom obce je Martin 

Siňar dodala, ţe ak by bolo moţné nech, sa ten dostaví na najbliţšiu schôdzu OZ a nech 

vysvetlí prečo je potrebné tak na rýchlo všetko ohľadom tejto veci schvaľovať.  

 

Starosta obce k tomuto bodu dodal, ţe v danej veci by bolo dobré predmetný bod 

schváliť, nakoľko je moţné, ţe po ukončení pandémie je predpoklad, ţe dôjde k školeniam, 

ktoré majú mať niektorí členovia DHZ a z tohto dôvodu tam boli formálne začlenené osoby, 

ktoré predmetné skúšky majú. Ďalej dodal, ţe časom by sa vytvorené DHZ rozšírilo aj 

o občanov obce, ktorí by prejavili záujem, avšak podstatou veci celého zaloţenia DHZ je 

predpokladaný nákup rôznej techniky, po prípade investície do opravy budovy poţiarnej 

zbrojnice, kde poukázal na moţnosť čerpania financií v rámci výziev, do ktorých sa môţu 

zapojiť len  fungujúce resp. uţ zaloţené DHZ.  

 

Poslanec Ing. Vladimír Krempaský k nákupu techniky uviedol, ţe by bolo potrebné 

zistiť aké finančné náklady by obec mala v budúcnosti, ak by došlo k nákupu rôznej hasičskej 

techniky, či uţ píly, čerpadlá, po prípade hasičského vozidla, kde taktieţ uţ samotné členské 

poplatky sú výdavkami obce, preto sa priklonil k myšlienke, aby došlo k vytvoreniu DHZ, 

avšak s členmi, ktorí  pochádzajú z obce Ladomirová.  

 

V predmetnom bode došlo u poslancov OZ k záveru na odloţenie hlasovania na 

najbliţšiu schôdzu OZ, kde by starosta obce pozval Martina Siňara, jedného z navrhovaných 

členov DHZ Ladomirová k ozrejmeniu celej veci.  

 

5. PREROKOVANIE ŽIADOSTI O STANOVISKO ,,ANNA A JÁN MARHULÍK“.  

 

K veci sa vyjadrili všetci poslanci OZ, ktorí sa zhodli na rozvoji obce vo veci 

územného rozširovania v súvislosti s plánmi Anny a Jána Marhulikových, ktorí predpokladajú 

predaj rozparcelovaných pozemkov celistvej záhrady za potokom v oblasti za rodinným 

domom rodiny Markovičových a Jesenských , kde k ţiadosti o stanovisko sa zhodli aj na tom, 

ţe prístupová cesta, ktorou by v budúcnosti mohol byť pozemok vo vlastníctve obce pri 

novovybudovanej nehnuteľnosti rod. Vancovej, na kriţovatke v smere do lesného porastu  

názvu ,,Popovec“ je toho času v prípade realizácie výstavby v uvedenej časti jedinou moţnou 

prístupovou cestou k pozemku Anny a Jána Marhulikových,.  

 

 Následne dal starosta obce o predmetnej veci hlasovať, v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č.15/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej sa zhodlo na možnom 

územnom rozširovaní obce v časti záhrady Anny a Jána Marhulikových. 

 

HLASOVANIE: 

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

           Jesenský,. 

Proti: 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 15/2021. 

 

 

Podpísané dňa: .....................................    PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce 

 

6. PREROKOVANIE PODPORY VÝSTAVBY RÝCHLOSTNEJ CESTY R4 

 

 

Starosta obce k danému bodu prezentoval iniciatívu občianskeho zdruţenia ,,Náš 

Prešov“, ktoré oslovilo obec Ladomirová vo veci vyslovenia podpory ich iniciatívy vo veci 

realizácie výstavby rýchlostnej cesty R4, kde ďalej dodal, ţe v danej veci odpoveďou by bol 

list s podporou tejto výstavby v znení:  

 

,,Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej apeluje na nevyhnutnosť dobudovania 

rýchlostnej cesty R4 v úseku Prešov – Vyšný Komárnik, štátna hranica s Poľskom, ktorá 

prispeje k rozvoju severovýchodu Slovenska. Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej povaţuje 

dobudovanie rýchlostnej cesty R4 za kľúčovú prioritu pre odľahčenie ciest severovýchodu 

Slovenska od tranzitnej dopravy. Nepokračovanie vo výstavbe znamená pre náš región  nielen 

menej pracovných príleţitostí, ale aj niţší cestovný ruch a samozrejme menší rozvoj nášho 

regiónu. Z uvedeného dôvodu ţiadame Ministerstvo dopravy a výstavby SR, poslancov 

Národnej rady SR, ale aj vládu SR, aby urýchlene riešila výstavbu rýchlostnej cesty R4.“   

 

Následne dal starosta o predmetnom bode hlasovať, v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č.16/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej súhlasí s vyjadrením 

podpory občianskemu združeniu ,,Náš Prešov“ vo veci výstavby rýchlostnej cesty R4 v 

úseku Prešov – Vyšný Komárnik.   

 

HLASOVANIE: 

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

            Jesenský. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 16/2021. 

 

 

Podpísané dňa: .....................................    PhDr. Vladislav Cuper 

                   starosta obce 

 

7. PREROKOVANIE PRENÁJMU A ODPREDAJA POZEMKOV 

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval ţiadosť o prenájme obecných 

pozemkov evidovanú zo dňa 03. 05. 2021 pod č. 48/2021, ktorú zaslal Ing. Vladislav Hanák, 

kde uvedená vec sa týkala prenájmu obecných pozemkov – poľnohospodárskej pôdy, č. parc. 

1563/3, kde účelom prenájmu je rozvoj výkonu činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka. 

 

V danej veci Ing. Vladimír Krempaský uviedol, ţe súhlasí s prenájmom pozemkov, 

avšak navrhuje predloţenú výšku nájomného v ţiadosti Ing. Vladislava Hanáka prejednať na 
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najbliţšom pracovnom stretnutí, pričom OZ v Ladomirovej súhlasilo o prejednaním výšky 

nájomného, ktoré bude predmetom rokovania najbliţšieho pracovného stretnutia.       

 

O predmetnej ţiadosti dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia:   

 

UZNESENIE č. 17/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie 

žiadosť o prenájme pozemkov vo vlastníctve obce Ladomirová, č. parc. 1563/3.  

 

HLASOVANIE: 

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

Jesenský. 

Proti: 0. 
 

Podpísané dňa: .....................................   PhDr. Vladislav Cuper 

                        starosta obce 

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval ţiadosť o kúpe obecných pozemkov 

evidovanú zo dňa 07. 11. 2019 pod č. 58/2019, ktorú zaslal Viliam Vašuta, kde sa jednalo o 

odkúpenie pozemku č. parc. 123/5 

  

O predmetnej ţiadosti dal starosta obce hlasovať, v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 18/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zámer 

odpredaja pozemku vo vlastníctve obce Ladomirová, č. parc. 123/5. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 0. 

Proti: 4. Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Mgr. Pavol Jesenský,               

Michal Kucirka,  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej NESCHVÁLILO UZNESENIE č. 18/2021. 

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval ţiadosť o kúpe obecných pozemkov 

evidovanú zo dňa 13. 05. 2020 pod č. 66/2020, ktorú zaslal Ing. Daniel Podhajecký, kde sa 

jednalo o odkúpenie obecného pozemku č. par. KN1513, za účelom rozšírenia svojho  

pozemku.  

  

O predmetnej ţiadosti dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 19/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zámer 

odpredaja pozemku vo vlastníctve obce Ladomirová, č. parc. KN1513. 

 

HLASOVANIE: 

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

Kucirka,  

Proti: 0. 
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Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 19/2021. 

 

Podpísané dňa: .....................................   PhDr. Vladislav Cuper 

                starosta obce  

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval ţiadosť o kúpe obecných pozemkov 

evidovanú zo dňa 19.05.2020 pod č. 66/2020, ktorú zaslal Mikuláš Škurla, kde sa jednalo 

o kúpu pozemku č. parc. 474/19, kde podľa vyjadrenia Mikuláša Škurlu túto uvedenú časť 

pozemku  ešte v roku 1997 nedopatrením od obce neodkúpil. 

  

O predmetnej ţiadosti dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 20/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zámer 

odpredaja pozemku vo vlastníctve obce Ladomirová, č. parc. 474/19. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 1. Mgr. Pavol Jesenský 

Proti: 3. Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka,  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej NESCHVÁLILO UZNESENIE č. 20/2021. 

 

 

Podpísané dňa: .....................................    PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval ţiadosť o kúpe obecných pozemkov 

evidovanú zo dňa 27. 08. 2019 pod č. 58/2019, ktorú zaslal Peter Oleár, kde sa jednalo o kúpu 

pozemku nachádzajúceho sa za rodinným domom č.21, kde podľa vyjadrenia Petra Oleára 

účelom odkúpenia je zriadenie malej chatky na tomto pozemku pre rekreačné účely.  

  

O predmetnej ţiadosti dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 21/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zámer 

odpredaja pozemku vo vlastníctve obce Ladomirová nachádzajúceho sa za rodinným 

domom č. 21.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 0 

Proti: 0.  

Zdržali sa: 4. Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA, Mgr. Pavol Jesenský,                      

Michal Kucirka,  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej NESCHVÁLILO UZNESENIE č. 21/2021. 

 

 

Podpísané dňa: .....................................    PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  
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K predmetnému bodu starosta obce prezentoval ţiadosť o kúpe obecných pozemkov 

evidovanú zo dňa 22. 11. 2019, ktorú zaslali Helena a Ján Rudý, kde sa jednalo o kúpu 

pozemku nachádzajúceho sa za rodinným domom č. 24, kde podľa vyjadrenia ţiadateľov 

účelom odkúpenia je rozšírenie záhrady.  

  

O predmetnej ţiadosti dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 22/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zámer 

odpredaja pozemku vo vlastníctve obce Ladomirová nachádzajúceho sa za rodinným 

domom č. 24.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 2. Mgr. Pavol Jesenský, Michal Kucirka  

Proti: 0.  

Zdržali sa: 2. Ing. Vladimír Krempaský,  Mária Vaňková MBA  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej NESCHVÁLILO UZNESENIE č. 22/2021. 

 

Podpísané dňa: .....................................    PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval ţiadosť o kúpe obecných pozemkov 

evidovanú zo dňa 21. 06. 2019, evidovanú pod č. 50/2019,  ktorú zaslal Vladislav Hanák, kde 

sa jednalo o kúpu pozemku č. parc. LV640 č. 1547/2 a  LV640 č. 1546/2, kde podľa 

vyjadrenia ţiadateľa  účelom odkúpenia je rozšírenie jeho pozemkov, ktoré sú priľahlé a budú 

po odkúpení slúţiť pre jeho osobnú potrebu.  

  

O predmetnej ţiadosti dal starosta obce hlasovať v znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 23/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zámer 

odpredaja pozemku vo vlastníctve obce Ladomirová, č. parc. LV640 č. 1547/2 a LV640 

č. 1546/2. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 2. Mgr. Pavol Jesenský, Michal Kucirka, Ing. Vladimír Krempaský,  Mária            

Vaňková MBA,  

Proti: 0.  

Zdržali sa: 0. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 23/2021. 

 

 

Podpísané dňa: .....................................    PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

V predmetnom bode sa OZ v Ladomirovej zhodlo, ţe o neschválených zámeroch 

predaja pozemkov bude naďalej rokovať v rámci pracovných stretnutí.  
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8. DISKUSIA 

 

V predmetnom bode starosta obce informoval prítomných Helenu Rudyovú, 

Vladislava Hanáka a Petra Oleára, ktorí sa dostavili na OZ počas rokovania o prejednaných 

ţiadostiach, ktoré zaslali v súvislosti s prenájmom a odkúpením pozemkov vo vlastníctve 

obce.   

V predmetnom bode poslankyňa Mária Vaňková MBA ţiadala o informácie 

v súvislosti s upresnením otváracej doby školského ihriska pre potreby deti a mládeţe, pričom 

starosta obce uviedol, ţe v čo najbliţšej dobe bude školské ihrisko otvorené a sprístupnené pre 

deti a mládeţ, pričom čas kaţdodenného uzatvárania ihriska vo večerných hodinách bude 

potrebné zabezpečovať, tak ako to bolo doposiaľ. 

 

9. ZÁVER 

 

 Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper skonštatoval, ţe zasadnutie obecného 

zastupiteľstva konané dňa 06.05.2021 rokovalo v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení.  

Po prerokovaní programu starosta obce poďakoval za účasť poslancom obecného 

zastupiteľstva a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Jesenský .................................... 

 

 

V Ladomirovej, dňa 13.05.2021 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

        


