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Zápisnica z 03.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 04.04.2019 o 17:00 hod.  
 

Rokovanie 2. 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. 

a) Určenie overovateľov zápisnice. 

b) Určenie zapisovateľa. 

c) Návrh programu rokovania OZ. 

d) Schválenie programu rokovania OZ. 

2. Kontrola uznesení. 

3. Prerokovanie pokračovania výstavby kanalizácie firmou VVS a.s.  

4. Informácia o nezrovnalostiach vo zverejnených faktúrach. 

5. Informácia o koncoročnej inventúre. 

6. Informácia o vrátení toaliet Kaviarne na Obecnom úrade. 

7. Prerokovanie komunálneho odpadu na rómskej osade. 

8. Informácia o nákladoch na rekonštrukciu obecnej sály a kuchyne.  

9. Prerokovanie riešenia problému s túlavými psami, resp. psami bez dozoru. 

10. Prerokovanie zapojenia sa do výzvy „Výstavba predškolských zariadení v obciach 

s prítomnosťou MRK - rozšírenie Materskej školy Ladomirová“.  

11. Informácia o plnení prijatých opatrení na základe kontroly NKÚ k triedenému 

komunálnemu odpadu. 

12. Prerokovanie VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými 

stavebnými odpadmi na území obe Ladomirová. 

13. Prerokovanie návrhu „Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ladomirovej“. 

14. Prerokovanie ceny vývozu odpadu fi. FÚRA s.r.o. a TS mesta Svidník. 

15. Diskusia. 

16. Záver. 

 

1. OTVORENIE 

 

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

Vladislav Cuper.  

Na OZ sa dostavili poslanci OZ, a to: Ing. Vladimír Krempaský, Mgr. Anna 

Šmajdová, MBA. Mária Vaňková, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Mgr. Pavol Jesenský. 

Neprítomný poslanec OZ: Michal Demeter – z dôvodu pracovných povinností sa 

ospravedlnil.  

Starosta obce konštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

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

zápisnice.  

 

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

Mgr. Pavol Jesenský a Michal Demeter. 
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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.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 0 

Proti: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, 

Ing. Vladimír Krempaský, Mgr. Pavol Jesenský. 

 

UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh programu.  

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

 Po vzájomnej diskusii sa poslanci OZ dohodli na zmene poradia bodov v návrhu 

programu.  

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Mgr. Pavol Jesenský. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 4: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program OZ.  

Program:  

1. Otvorenie. 

e) Určenie overovateľov zápisnice. 

f) Určenie zapisovateľa. 

g) Návrh programu rokovania OZ. 

h) Schválenie programu rokovania OZ. 

2. Kontrola uznesení. 

3. Informácia komisie o prijatí majetkového priznania starostu obce. 

4. Zrezanie drevín na obecnom cintoríne. 

5. Ţiadosť o nájom obecného pozemku – Michal Mňahončák. 

6. Prerokovanie pokračovania výstavby kanalizácie firmou VVS a.s.  

7. Prerokovanie ceny vývozu odpadu fi. FÚRA s.r.o. a TS mesta Svidník. 

8. Prerokovanie komunálneho odpadu na rómskej osade. 

9. Informácia o nákladoch na rekonštrukciu obecnej sály a kuchyne.  

10. Prerokovanie riešenia problému s túlavými psami, resp. psami bez dozoru. 

11. Prerokovanie zapojenia sa do výzvy „Výstavba predškolských zariadení v obciach 

s prítomnosťou MRK - rozšírenie Materskej školy Ladomirová“.  

12. Informácia o plnení prijatých opatrení na základe kontroly NKÚ k triedenému 

komunálnemu odpadu. 



OBEC LADOMIROVÁ 
 Ladomirová 33, 090 03  Ladomirová 
 

3 
 

 

13. Prerokovanie VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými 

odpadmi na území obe Ladomirová. 

14. Prerokovanie návrhu „Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ladomirovej“. 

15. Informácia o nezrovnalostiach vo zverejnených faktúrach. 

16. Informácia o koncoročnej inventúre. 

17. Informácia o vrátení toaliet Kaviarne na Obecnom úrade. 

18. Diskusia. 

19. Záver. 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

 

Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper informoval OZ, ţe jednotlivé uznesenia sa 

priebeţne plnia. Odpredaj pozemku p. Igor Pasnišin bol realizovaný, bola podpísaná 

krátkodobá pôţička od firmy BFF Central Europe s.r.o., ktorá sa v súčasnosti uţ spláca, 

zmluvy o dotácii medzi n. o. EURO-DONO a Centrum voľného času Svidník boli podpísané 

a zverejnené.  

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebeţnom 

plnení uznesení. 

 

3. INFORMÁCIA KOMISIE O PRIJATÍ MAJETKOVÉHO PRIZNANIA 

STAROSTU OBCE 

 

Komisia  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: Ing. Vladimír Krempaský, Mgr. Pavol Jesenský – 

neprítomný, vykonali povinnosť v zmysle uvedeného zákona. Konštatujú, ţe verejný činiteľ 

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

kalendárny rok 2018 k 31. Marcu 2019, na obecnom úrade v Ladomirovej.  

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prijatí 

majetkového priznania starostu obce. 

 

4. ZREZANIE DREVÍN NA OBECNOM CINTORÍNE 

 

Starosta obce poukázal na to, ţe niektorí občania obce podali ústny návrh na zrezanie 

stromov na obecnom cintoríne, z dôvodu, ţe sú na nich nielenţe čiastočne vyschnuté konáre, 

ktoré ohrozujú pomníky, ale aj návštevníkov cintorína, ale svojim koreňovým systémom ničí 

hlavne pomníky. Preto ţiadajú, aby tieto 3 stromy, boli zrezané. Poslanci OZ dospeli k zhode, 

ţe skutočne tieto dreviny je nutné zrezať.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby podal ţiadosť na 

zrezanie 3 ks drevín na obecnom cintoríne.  
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5. ŢIADOSŤ O NÁJOM OBECNÉHO POZEMKU – MICHAL MŇAHONČÁK 

 

P. Michal Mňahončák podal dňa 1.4.2019 Ţiadosť o nájom pozemku, resp. predĺţenie 

nájmu pozemku, ktorý mal v nájme do 11.3.2019. Menovaný poţiadal o prenájom časti 

pozemku, ktorý sa nachádza na  LV 1, č. 474/3, vo výmere 9x9 m2, a to na dobu 4 rokov, t. j. 

do 31.03.2023, za ročný nájom 1,- EUR, a to z dôvodu, ţe uvedený pozemok vyuţíva na 

skládku drevnej hmoty. Následne sa o tento obecný pozemok stará, kosí ho a udrţiava 

poriadok v jeho okolí.  

Poslanci OZ nemali námietky k uvedenej ţiadosti a súhlasili s tým, aby bola 

menovanému predĺţená zmluva o nájme za navrhovanú cenu.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájom obecného pozemku 

nachádzajúceho sa na LV 1, parcela č. 474/3, vo výmere 9x9 m2, a to na základe ţiadosti  

p. Michal Mňahončák, ktorú podal na obec Ladomirová dňa 1.4.2019,  na dobu 4 rokov 

do 31.03.2023, za ročný nájom 1,- EUR.  

 

 

6. PREROKOVANIE POKRAČOVANIA VÝSTAVBY KANALIZÁCIE FIRMOU 

VVS A.S. 

 

Starosta obce sa opätovne vrátil k prerokovaniu pokračovania výstavby kanalizácie 

firmou VVS a.s. Poukázal na to, ţe firma Drustav s.r.o. podala vyhlásenie zo dňa 18.03.2019, 

ţe si nenárokuje a do budúcnosti nebude nárokovať dostavbu stavby s názvom „Kanalizácia 

Ladomirová“, ktorú z časti v minulosti realizovala.  

Na základe uvedeného vyhlásenia, poţiadal poslancov obce, aby sa k súhlasu, resp. 

nesúhlasu dostavby kanalizácie v obci Ladomirová vyjadrili. Poslanci zhodne poukázali na to, 

ţe ak si firma Drustav s.r.o., nebude nárokovať dostavbu kanalizácie, ktorú v minulosti 

realizovala, nie je problém, aby v dostavbe kanalizácie pokračovala firma VVS a.s. Na 

základe uvedeného dal starosta obce hlasovať o uznesení.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o postúpení práv a povinností 

stavebníka na realizáciu časti stavby „Kanalizácia – Ladomirová“, zriadenie vecného 

bremena na obecných pozemkoch bezplatne na cedovanú časť trasy kanalizácie v obci 

Ladomirová v prospech VVS, a.s. Košice, s podmienkou, ţe cestné komunikácie, resp. 

iné pozemky, ktorých sa bude týkať výstavba kanalizácie, dá stavebník v celej šírke 

a dĺţke výstavby kanalizácie do pôvodného stavu.  
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7. PREROKOVANIE CENY VÝVOZU ODPADU FI. FÚRA S.R.O. A TS MESTA 

SVIDNÍK 

 

Starosta obce podal poslancom informáciu, ţe firma FÚRA s.r.o. v súčasnosti vyváţa 

komunálny odpad v cene cca. 700,- EUR / mesiac. Následne poslancom OZ predloţil cenovú 

ponuku za vývoz komunálneho odpadu firmou TS mesta Svidník. Podľa predloţene ponuky, 

cena za 1 vývoz komunálneho odpadu je pribliţne 186,- EUR, pričom za mesiac činia náklady 

za vývoz 372,- EUR. Rozdiel medzi vývozom KO firmou FÚRA s.r.o. a TS mesta Svidník je 

328,- EUR. Podľa uvedeného, obec by ročne mohla ušetriť cca. 4000,- EUR na vývoze KO.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 10: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o dojednaní ceny vývozu 

komunálneho odpadu z TS mesta Svidník a zistiť dohodu o ukončení zmluvného vzťahu 

s firmou Fúra s.r.o., resp. sankcie, ktoré by obec musela platiť po odstúpení od zmluvy.  

 

 

8. PREROKOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA RÓMSKEJ OSADE 

 

Starosta obce podal poslancom OZ informáciu, ţe ak by sa vymenili na rómskej osade 

1100 l kontajneri, za 110 l, bolo by potrebné zakúpiť cca. 65 110 l kontajnerov. Uviedol, ţe 

týmto by sa mohol vyriešiť problém z nelegálnymi skládkami a čistotou v uvedenej časti 

obce. Kúpa 65 ks 110 l kontajnerov, by stála cca. 1500 aţ 1700 EUR, pričom cena za ich 

vývoz, by bola porovnateľná s cenou vývozu 1100 l kontajnerov.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 11: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  kúpu 65 ks 110 ks kuka nádob na 

rómsku osadu.  

 

9. INFORMÁCIA O NÁKLADOCH NA REKONŠTRUKCIU OBECNEJ SÁLY A 

KUCHYNE 

 

Starosta obce podal poslancom OZ informáciu, ţe od 3.3.2017 do 4.4.2019 bolo na 

obecnú sálu preinvestovaných 19 885,- EUR, čo je prekročenie uvoľnenia schválenia 

finančných prostriedkov na riešenie  havarijného stavu  obecnej sály, kuchyne a priľahlých 

priestorov o 3 225,- EUR. Limit investície bol schválený OZ dňa 3.3.2017, a to vo výške 

16 000,- EUR.  

Poslanci OZ sa opýtali starostu obce, či v uvedených finančných prostriedkoch sú 

zarátané aj náklady na mzdy zamestnancov, ktorí rekonštruovali sálu KD. Starosta obce 

uviedol, ţe v uvedených nákladov nie sú zarátané ich mzdy. Následne OZ poverilo starostu 
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obce, aby opätovne doplnil všetky náklady na rekonštrukcie obecnej sály a priľahlých 

priestorov.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 12: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby doloţil všetky 

náklady na rekonštrukciu obecnej sály a priľahlých priestorov, nie čiastočné náklady, 

ako boli predloţené, ale celkové aj z nákladmi na pracovné pomery a pod.  

 

 

10. PREROKOVANIE RIEŠENIA PROBLÉMU S TÚLAVÝMI PSAMI, RESP. PSAMI 

BEZ DOZORU 

 

Starosta obce podal poslancom informáciu, ţe v poslednom čase sa v obci nachádza 

veľa túlavých psov. Aj na základe uvedeného, bolo dňa 26.03.2019 obci zaslané usmernenie 

z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o problematike túlavých psov, a to v tomto 

znení: RVPS vo Svidníku, na základe ţiadosti o prešetrenie neochoty riešiť problém túlavých 

zvierat, vo Vašej obci zo strany obce, vám zasiela usmernenie na povinnosti vyplývajúce Vám 

zo zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.  

Starosta obce oboznámil poslancov obce s uvedeným predpisom, pričom uviedol, ţe 

obec nemôţe zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do 

karanténnych staníc, resp. útulku pre zvieratá, pretoţe takéto zariadenie v obci nemá 

a zariadenia, ktoré sú blízko obce (Svidník), sú preplnené.  

Jednotlivý poslanci uviedli, ţe je potrebné občanov obce informovať prostredníctvom 

rozhlasu  o zákone o výchove psov, aby sa psi, resp. iné zvieratá po obci netúlali, pričom ak 

nedôjde k náprave, obec bude nútená jednotlivých vlastníkov psov pokutovať.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 13: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce informovať občanov 

o probléme s túlavými zvieratami v obci Ladomirová a informovať ich o zákone č. 

282/2002 Z. z. o výchove psov, ktorým sa má dodrţiavať chov psov, zo strany 

chovateľov.  

 

 

 

11. PREROKOVANIE ZAPOJENIA SA DO VÝZVY „VÝSTAVBA 

PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V OBCIACH S PRÍTOMNOSŤOU MRK – 

ROZŠÍRENIE MATERSKEJ ŠKOLY LADOMIROVÁ“ 

 

Starosta obce poskytol poslancom obce informáciu, ţe v súčasnosti vychádza výzva na 

výstavbu predškolských zariadení, pričom obec potrebuje nutne rozšíriť predškolské 

zariadenie, z dôvodu nízkej kapacity.  
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Poslanci OZ jednoznačne sa vyjadrili, ţe je potrebné, aby sa predškolské zariadenie 

v obci Ladomirová rozšírilo.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 14: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do výzvy „Výstavba 

predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK – rozšírenie Materskej školy 

Ladomirová“.  

 

 

12. INFORMÁCIA O PLNENÍ PRIJATÝCH OPATRENÍ NA ZÁKLADE 

KONTROLY NKÚ K TRIEDENÉMU KOMUNÁLNEMU ODPADU 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o list, ktorý bol zaslaný Najvyššiemu 

kontrolnému úradu vo veci  opatrení obce Ladomirová k triedenému komunálnemu odpadu 

v obci Ladomirová a ich splnení, resp. nesplnení.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 15: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prijatých 

opatrení na základe kontroly NKÚ k triedenému komunálnemu odpadu.  

 

 

13. PREROKOVANIE VZN Č. 3/2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI 

ODPADMI, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE 

LADOMIROVÁ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o VZN č. 3/2016 a jeho návrhov o doplnenie, 

ktoré navrhol PhDr. Vladislav Cuper, Ing. Vladimír Krempaský. Návrhy o doplnenia 

uvedeného VZN sa týkali: 

- §10 – Interval vývozov, bod 2, písm. b) – pre FO – podnikateľov a PO – podľa 

dohody s organizáciou vyváţajúcou komunálny odpad z obce Ladomirová. 

- §12 – Drobné stavebné odpady – doplnenie bod 8: DSO je moţné uloţiť na skládke na 

to určenej, ktorá je vytvorená pri futbalovom ihrisku. Bod 11: Z dôvodu štatistickej 

evidencie spracovania DSO (betón, tehly, štrk a pod.) na skládke DSO v katastri obce 

Ladomirová, občania sú povinní vypracovať štatistický výkaz (príloha 2) a odovzdať 

ho priebeţne na obecný úrad Ladomirová, najneskôr do 30.11. kalendárneho roka, 

o tom aké mnoţstvo DSO na skládke uloţili. Uvedené štatistické údaje následne slúţia 

na výpočet vytriedenia komunálneho odpadu a stanovenia ceny za vývoz 

komunálneho odpadu v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloţenie 

odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde.  

- §14 – Systém zberu oddelene vytriedeného odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín, 

doplnenie bod 8: Nebezpečný odpad vo forme azbestu: azbest je nebezpečná látka. 
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Svojvoľné odstránenie azbetu je rizikové. Okrem zákonnej pokuty 664,- EUR hrozí 

následná likvidácia nebezpečného odpadu v súlade s legislatívou na vlastné náklady 

a trestné stíhanie za verejné ohrozenie. Azbest môţu odstraňovať len odborníci 

vyškolení na manipuláciu, resp. profesionálna firma, ktorá zabezpečí spoľahlivé 

a bezpečné odstránenie azbestu. Azbest je zakázané ukladať do kontajnerov, resp. 

zasypávať, uloţiť v katastri obce Ladomirová.  

- §16 – Zberné miesto, bod 6: Vytriedené zloţky komunálneho odpadu (papier a 

papierové obaly, sklo a sklené obaly, kovy a kovové obaly, plasty a plastové obaly, 

tetrapakové obaly, jedlé oleje) sú odváţané v stanovených intervaloch spoločnosťou, 

ktorá má na likvidáciu komunálneho odpadu povolenie a ktorá má s obcou 

Ladomirová podpísanú zmluvu o likvidácii komunálneho odpadu. Bod 7: Zberné 

miesto na väčšie mnoţstvo komunálneho odpadu, ktoré sa uskladňuje do 

veľkoobjemových kontajnerov, sa nachádza v katastri obce Ladomirová, a to pri 

obecnom futbalovom ihrisku a rómskej osade.  

- §17 – Biologicky rozloţiteľný komunálny odpad, doplnenie bod 7: Pre občanov, ktorí 

nemajú vlastné kompostoviská, obec Ladomirová zriadila vlastné kompostovisko na 

BRKO, ktoré sa nachádza pri obecnom futbalovom ihrisku a ktoré je označené 

navigačnými tabuľami. Bod 8: Z dôvodu štatistickej evidencie spracovania BRKO 

(tráva, konáre a pod.) na skládke BRKO v katastri obce Ladomirová, občania sú 

povinní vypracovať štatistický výkaz (príloha 1), a to do 30.11. kalendárneho roka, 

o tom aké mnoţstvo BRKO na skládke uloţili. Uvedené štatistické údaje následne 

slúţia na výpočet vytriedenia komunálneho odpadu a stanovenia ceny za vývoz 

komunálneho odpadu v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloţenie 

odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde.  

- §20 – Priestupky prejednávané obcou a sankcie, doplnenie bod 1, písm. j): uloţí 

v katastri obce Ladomirová akýkoľvek odpad bez súhlasu obce, pričom nemá na 

území obce trvalý pobyt a nevlastní v obci ţiadnu nehnuteľnosť (je zákaz 

uskladňovať, znehodnocovať, ukladať akýkoľvek odpad z iných katastrálnych území 

v katastri obce Ladomirová). V bode 2, doplnené písm. j).  

- §21 – Nezákonne umiestnený odpad, doplnený bod 3: Nezákonne umiestnený odpad 

je aj odpad, ktorý je, alebo bol uskladňovaný, znehodnocovaný resp. ukladaný 

v katastrálnom území obce Ladomirová, z iných katastrálnych území, bez súhlasu 

obce Ladomirová. 

Poslanci OZ uvedené návrhy akceptovali a k daným návrhom nemali pripomienky.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 16: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatky k VZN č. 3/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladomirová, 

a to v nasledujúcom znení:   

- §10 – Interval vývozov, bod 2, písm. b) – pre FO – podnikateľov a PO – podľa 

dohody s organizáciou vyváţajúcou komunálny odpad z obce Ladomirová. 

- §12 – Drobné stavebné odpady – doplnenie bod 8: DSO je moţné uloţiť na skládke na 

to určenej, ktorá je vytvorená pri futbalovom ihrisku. Bod 11: Z dôvodu štatistickej 

evidencie spracovania DSO (betón, tehly, štrk a pod.) na skládke DSO v katastri obce 

Ladomirová, občania sú povinní vypracovať štatistický výkaz (príloha 2) a odovzdať 
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ho priebeţne na obecný úrad Ladomirová, najneskôr do 30.11. kalendárneho roka, 

o tom aké mnoţstvo DSO na skládke uloţili. Uvedené štatistické údaje následne slúţia 

na výpočet vytriedenia komunálneho odpadu a stanovenia ceny za vývoz 

komunálneho odpadu v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloţenie 

odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde.  

- §14 – Systém zberu oddelene vytriedeného odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín, 

doplnenie bod 8: Nebezpečný odpad vo forme azbestu: azbest je nebezpečná látka. 

Svojvoľné odstránenie azbetu je rizikové. Okrem zákonnej pokuty 664,- EUR hrozí 

následná likvidácia nebezpečného odpadu v súlade s legislatívou na vlastné náklady 

a trestné stíhanie za verejné ohrozenie. Azbest môţu odstraňovať len odborníci 

vyškolení na manipuláciu, resp. profesionálna firma, ktorá zabezpečí spoľahlivé 

a bezpečné odstránenie azbestu. Azbest je zakázané ukladať do kontajnerov, resp. 

zasypávať, uloţiť v katastri obce Ladomirová.  

- §16 – Zberné miesto, bod 6: Vytriedené zloţky komunálneho odpadu (papier a 

papierové obaly, sklo a sklené obaly, kovy a kovové obaly, plasty a plastové obaly, 

tetrapakové obaly, jedlé oleje) sú odváţané v stanovených intervaloch spoločnosťou, 

ktorá má na likvidáciu komunálneho odpadu povolenie a ktorá má s obcou 

Ladomirová podpísanú zmluvu o likvidácii komunálneho odpadu. Bod 7: Zberné 

miesto na väčšie mnoţstvo komunálneho odpadu, ktoré sa uskladňuje do 

veľkoobjemových kontajnerov, sa nachádza v katastri obce Ladomirová, a to pri 

obecnom futbalovom ihrisku a rómskej osade.  

- §17 – Biologicky rozloţiteľný komunálny odpad, doplnenie bod 7: Pre občanov, ktorí 

nemajú vlastné kompostoviská, obec Ladomirová zriadila vlastné kompostovisko na 

BRKO, ktoré sa nachádza pri obecnom futbalovom ihrisku a ktoré je označené 

navigačnými tabuľami. Bod 8: Z dôvodu štatistickej evidencie spracovania BRKO 

(tráva, konáre a pod.) na skládke BRKO v katastri obce Ladomirová, občania sú 

povinní vypracovať štatistický výkaz (príloha 1), a to do 30.11. kalendárneho roka, 

o tom aké mnoţstvo BRKO na skládke uloţili. Uvedené štatistické údaje následne 

slúţia na výpočet vytriedenia komunálneho odpadu a stanovenia ceny za vývoz 

komunálneho odpadu v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloţenie 

odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde.  

- §20 – Priestupky prejednávané obcou a sankcie, doplnenie bod 1, písm. j): uloţí 

v katastri obce Ladomirová akýkoľvek odpad bez súhlasu obce, pričom nemá na 

území obce trvalý pobyt a nevlastní v obci ţiadnu nehnuteľnosť (je zákaz 

uskladňovať, znehodnocovať, ukladať akýkoľvek odpad z iných katastrálnych území 

v katastri obce Ladomirová). V bode 2, doplnené písm. j).  

- §21 – Nezákonne umiestnený odpad, doplnený bod 3: Nezákonne umiestnený odpad 

je aj odpad, ktorý je, alebo bol uskladňovaný, znehodnocovaný resp. ukladaný 

v katastrálnom území obce Ladomirová, z iných katastrálnych území, bez súhlasu 

obce Ladomirová. 

 

 

14. PREROKOVANIE NÁVRHU „ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V LADOMIROVEJ“ 

 

Starosta obce uviedol, ţe by bolo dobré, ak by obec mala vypracovaný rokovací 

poriadok obecného zastupiteľstva. Návrh rokovacieho poriadku rozdal poslancom OZ, aby si 

ho prečítali, doplnili, dali návrhy, aby sa uvedený návrh mohol na OZ prerokovať.  
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HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 17: Obecné zastupiteľstvo presúva návrh rokovacieho poriadku OZ na 

ďalšie rokovanie OZ. 

 

15. INFORMÁCIA O NEZROVNALOSTIACH VO ZVEREJNENÝCH FAKTÚRACH 

 

Poslanci OZ boli nespokojní s tým, ţe na webovej stránke obce Ladomirová, neboli 

zverejnené všetky faktúry, pričom starosta obce PhDr. Vladislav Cuper, sa k tomu, prečo nie 

sú zverejnené, nevedel vyjadriť. Uviedol, ţe v roku 2018 neboli zverejnené faktúry, ktoré sa 

týkali školskej jedálne, a to z dôvodu, ţe tieto mali byť zverejnené mimo ostatných faktúr. Po 

upozornení účtovníčky p. Márii Drozdovej faktúry za rok 2018 boli dodatočne zverejnené.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 18: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce odstrániť chyby 

v nezverejnených faktúrach.  

 

 

16. INFORMÁCIA O KONCOROČNEJ INVENTÚRE 

 

Starosta obce podal poslancom OZ informáciu, ţe ţiada od nich odklad na doloţenie 

koncoročnej inventúry, a to z dôvodu, ţe sa ju v uvedenom časovom limite nepodarilo 

spracovať.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 19: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺţenie termínu predloţenia 

koncoročnej inventúry k 30.04.2019.  

 

 

17. INFORMÁCIA O VRÁTENÍ TOALIET KAVIARNE NA OBECNOM ÚRADE 

 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 
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UZNESENIE 20: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o správe starostu 

obce k obecným toaletám a následne poveruje starostu obce o predloţenie všetkých 

dokladov ku Kaviareň  Ladomirová a toaliet, ktoré sa v nich nachádzajú.  

 

 

18. DISKUSIA 

 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6 – MBA. Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban, Michal Kucirka, Ing. 

Vladimír Krempaský, Michal Demeter. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 21: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie diskutujúcich.  

 

 

 

19. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

14.03.2019 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, 04.04.2019 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Michal Demeter      ...................................................... 

 

 

 

        PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce Ladomirová 
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