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Zápisnica z 7.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 23.09.2019 o 17:00 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. Kontrola uznesení. 

3. Informácia o čerpaní rozpočtu  k 31.06.2019. 

4. Informácia o inventarizácii majetku obce. 

5. Informácia o výbere daní. 

6. Informácie starostu obce: 

- o nákladoch za vývoz komunálneho odpadu – Firma Fúra s.r.o. – TS mesta 

Svidník, 

- o výstavbe oplotenia na cintoríne,  

- o splácaní pôţičky firme AGROSLUŢBY Svidník s.r.o., 

- o odpredaji pozemku p. Pasnišinovi, 

- o menších obecných sluţbách v obci Ladomirová, 

- o nájme v bytovej jednotke 223, 

- o výstavbe detského ihriska pri ZŠ Ladomirová, 

- o začatí realizovania projektu „Dobudovanie systému na zber a odvoz KO v obci 

Ladomirová“, 

- o získanej dotácii na realizáciu ústredného kúrenia v sále KD, 

- o rekonštrukcii mosta smerom na Vagrinec.  

7. Prerokovanie zapojenia sa do projektu MAS. 

8. Prerokovanie povinnej „Zdravotnej sluţby“ pre obec Ladomirová. 

9. Riešenie koncepcie rozvoja futbalového klubu obce Ladomirová. 

10. Prerokovanie odpredaja obecných pozemkov. 

11. Prerokovanie ţiadosti o prenájom sály. 

12. Diskusia. 

13. Záver. 

 

1. OTVORENIE 

 

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

Vladislav Cuper.  

Na OZ sa dostavili poslanci OZ, a to: Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, 

Michal Demeter a Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal 

Kucirka.  

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

Mgr. Pavol Jesenský a Michal Kucirka. 

 

B) URČENIE ZAPISOVATEĽA 

Po dohode s OZ, za zapisovateľa bola určená Mgr. Alexandra Pagáčová.  

 

UZNESENIE 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zapisovateľa p. Mgr. 

Alexandra Pagáčová.  

 

C) NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

 Starosta obce prečítal zverejnený návrh programu a dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 7 - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Michal Demeter a Mgr. Pavol Jesenský, 

Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal Kucirka. 0. 

Proti: 0.  

. 

UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh programu.  

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

 Následne dal starosta obce hlasovať o programe OZ. 

HLASOVANIE: 

Za: 7 - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Michal Demeter a Mgr. Pavol Jesenský, 

Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal Kucirka.  

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 4: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program OZ.  

 

Program:  

1. Otvorenie. 

- Určenie zapisovateľa. 

- Určenie overovateľov zápisnice. 

- Návrh programu rokovania OZ. 

- Schválenie programu rokovania OZ. 

2. Kontrola uznesení. 

3. Informácia o čerpaní rozpočtu  k 31.06.2019. 

4. Informácia o inventarizácii majetku obce. 

5. Informácia o výbere daní. 

6. Informácie starostu obce: 

- o nákladoch za vývoz komunálneho odpadu – Firma Fúra s.r.o. – TS mesta 

Svidník, 

- o výstavbe oplotenia na cintoríne,  

- o splácaní pôţičky firme AGROSLUŢBY Svidník s.r.o., 

- o odpredaji pozemku p. Pasnišinovi, 

- o menších obecných sluţbách v obci Ladomirová, 

- o nájme v bytovej jednotke 223, 

- o výstavbe detského ihriska pri ZŠ Ladomirová, 
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- o začatí realizovania projektu „Dobudovanie systému na zber a odvoz KO v obci 

Ladomirová“, 

- o získanej dotácii na realizáciu ústredného kúrenia v sále KD, 

- o rekonštrukcii mosta smerom na Vagrinec.  

7. Prerokovanie zapojenia sa do projektu MAS. 

8. Prerokovanie povinnej „Zdravotnej sluţby“ pre obec Ladomirová. 

9. Riešenie koncepcie rozvoja futbalového klubu obce Ladomirová. 

10. Prerokovanie odpredaja obecných pozemkov. 

11. Prerokovanie ţiadosti o prenájom sály. 

12. Diskusia. 

13. Záver. 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

 

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

priebeţne plnia. Ďalšie plnenie uznesení bude prerokované na najbliţšom obecnom 

zastupiteľstve.  

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebeţnom 

plnení uznesení. 

 

3. INFORMÁCIA O ČERPANÍ ROZPOČTU K 31.06.2019 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o čerpaní rozpočtu k 31.06.2019.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 7 - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Michal Demeter a Mgr. Pavol Jesenský, 

Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal Kucirka.  

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu 

k 31.06.2019 

 

4. INFORMÁCIA O INVENTARIZÁCII MAJETKU OBCE 

P. Alexandra Pagáčová informovala poslancov OZ, ţe sa vykonala inventarizácia 

majetku obce spolu s poslancom Ing. Vladimírom Krempaským. P. Pagáčová uviedla, ţe  je 

spísaný majetok obce, ale problémom je hodnota majetku, pretoţe nie sú zo skoršieho 

obdobia informácie o nákupných cenách napr. stoličky a stoly v sále KD, inventár 

v kanceláriách a pod. Kompletné spracovanie inventarizácie majetku obce, bude rozdané 

poslancom OZ. 

  

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o inventarizácii 

majetku obce.  

 

5. INFORMÁCIA O VÝBERE DANÍ 

P. Alexandra Pagáčová informovala poslancov OZ o tom, kto nemá zaplatenú daň za 

komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti. Ďalej informovala poslancov OZ o počte občanov, 

ktorým obec nemôţe vymáhať nedoplatky za daň, z dôvodu, ţe si podali ţiadosti o bankrot. 
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Poslanci OZ chceli vedieť informáciu o tom, koľko občanov pracuje na MOS a koľko z nich 

zároveň nemá zaplatenú daň. P. Pagáčová informovala, ţe na MOS pracuje spolu 53 občanov, 

pričom z uvedeného počtu iba 3 nemali zaplatenú daň, pričom uvedení občania túto daň 

mesačne splácajú.  

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o výbere daní.  

 

6. INFORMÁCIA O STAROSTU OBCE 

Starosta obce informoval poslancov obce o nasledujúcich skutočnostiach, a to: 

 

a) Informácia o nákladoch za vývoz komunálneho odpadu – Firma Fúra s.r.o. – TS mesta 

Svidník. Starosta obce uviedol, ţe podľa cenovej ponuky TS mesta Svidník, je 

predpoklad ceny 1 vývozu za komunálny odpad 186,- EUR. Za 2 vývozy (mesačne) 

ide o sumu 372,- EUR. K uvedenej cene sa prirátava cena za uskladnenie 

komunálneho odpadu. Za mesiac august 2019, bolo uskladnených 6,4 t komunálneho 

odpadu, pričom cena za tonu uskladnenia sa pohybuje 58,09, EUR. Čiţe spolu za 

uskladnenie je cena 371,8,- EUR. Spolu cena za vývoz a uskladnenie a poplatok za 

uskladnenie komunálneho odpadu firmou TS mesta Svidník je 852,58, EUR / mesiac. 

Cena za vývoz komunálneho odpadu firmou Fúra s.r.o. sa pohybuje mesačne cca. 

Okolo 740,- EUR. Čiţe cena za vývoz KO TS mesta Svidník je vyššia oproti firme 

Fúra s.r.o. cca. O 100, -EUR / mesiac.  

 

Vývoz komunálneho odpadu - cena TS mesta Svidník 

       
Cena za 1 

vývoz 

Počet 

vývozov Spolu Mnoţstvo 

Cena za 

tonu Spolu 

SPOLU 

VÝVOZ 

186 2 372 6,4 58,09 371,8 743,776 

Poplatok za uskladnenie 17 6,4   108,8 

   
Spolu za vývoz 852,576 

 

b)  Starosta obce podal informáciu, ţe obec Ladomirová získala na oplotenie cintorína 

9400,- EUR. Obec spracovala anketový dotazník, aký plot si občania ţelajú na 

cintoríne. Výsledky dotazníka sú nasledovné: Kovový plot – 50, gabiónový plot 29, 

panelový plot 17, tvárnicový plot 15, iný plot 2. Spolu bolo rozdaných 200 anketových 

lístkov, pričom sa vrátilo 113 anketových lístkov. Na základe uvedeného, obec 

realizuje verejné obstarávanie na realizáciu oplotenia cintorína, a to kovovým plotom. 

c) Starosta obce podal informáciu o splácaní pôţičky firme AGROSLUŢBY Svidník 

s.r.o. Uviedol, ţe obec podpísala dodatok k zmluve o pôţičke, s tým, ţe sa predlţuje 

dátum splatnosti pôţičky do 31.03.2021. Obec zo svojich finančných zdrojov zaplatila 

doposiaľ jednu splátku vo výške cca. 1900,- EUR. Následne v roku 2020 a 2021 cca. 

10 tis. EUR bude zaplatená pôţička formou vrátky dane za poľnohospodársku pôdu, 

pričom 10 tis. EUR, obec začne splácať mesačne pôţičku po 1000,- EUR. Uvedená 

pôţičky by sa mala zaplatiť, bez negatívneho dopadu na financie obce do 31.03.2021.  

d) Starosta obce podal informáciu o odpredaji pozemku p. Igorovi Pasnišinovi. Uviedol, 

ţe oslovil niekoľko právnikov, aby vypracovali posudok na to, či obec postupovala 

v rámci zákona pri predaji obecného pozemku. Všetci následne uviedli, ţe je moţné 
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vypracovať takýto posudok, ale iba za minimálnu cenu 200,- EUR. Starosta obce 

uviedol, ţe obec získala z predaja nehnuteľnosti cca. 161,- EUR, pričom určite nebude 

platiť za posudok ďalších 200,- EUR. Starosta ďalej uviedol, ţe získaval informácie 

o tom, ako sa predávajú pozemky napr. v meste Svidník. V meste Svidník sa pozemky 

predávajú v osobitnom zreteli tak, ţe sa urobí verejná súťaţ a na základe najvyššej 

ceny pozemok získa osoba, ktorá dala najvyššiu cenu, s tým, ţe sú oslovení všetci 

majitelia susediacich pozemkov.  

e) P. Alexandra Pagáčová informovala poslancov OZ o MOS v obci Ladomirová. 

Uviedla, ţe v obci pracuje na MOS 53 občanov, z toho je 20 občanov umiestnených na 

rómskej osade. Kaţdý deň občania na AČ sa stretávajú na obecnom úrade, kde sú im 

rozdelené úlohy. Neosvedčilo sa nám, keď občania na MOS boli rozdelení do skupín 

a kaţdá skupina mala na starosti určitý rajón, ktoré upratovali, a to z dôvodu, ţe keď 

sa uvedený rajón upratal, nebol dôvod, aby tam boli kaţdý deň. Ďalej p. Pagáčová 

uviedla, ţe v mesiaci október aţ december 2019 dôjde k zníţeniu počtu MOS na 45 

občanov. 

f) P. Alexandra Pagáčová podala informáciu o nájomcoch v bytovej jednotke 223, ktorá 

je vo vlastníctve obce Ladomirová. Informovala poslancov OZ o výške nájmu, výške 

dlhov a pod. na jednotlivých nájomcoch bytov.  

g) Starosta obce podal informáciu, ţe riaditeľka ZŠ Ladomirová, Mgr. Eva Oleárová, 

získala sponzorsky 1300,- EUR. Za uvedenú sumu bolo zakúpené časť detského 

ihriska, ktoré bude umiestnené v areály ZŠ Ladomirová, a to z dôvodu, ţe nielen ţiaci 

ZŠ, ale aj deti navštevujúce MŠ nemajú ţiadne ihrisko, pričom pri kontrole 

pracovníkov hygieny a školstva, bolo obci vytýkané, ţe detské ihrisko hlavne musí 

jestvovať hlavne pri MŠ. 

h) Starosta obce informoval poslancov, ţe sa začala realizácia projektu „Dobudovanie 

systému na zber a odvoz KO v obci Ladomirová“. Ide o sanáciu nelegálnych skládok 

umiestnených pri a na rómskej osade.  

i) Ďalej starosta obce informoval poslancov, ţe obec získala dotáciu z Úradu vlády vo 

výške 6000,- EUR na realizáciu ústredného kúrenia v sále KD. Ak budú finančné 

prostriedky na účte obce, začne sa realizovať verejné obstarávanie, pričom veríme, ţe 

do zimy bude ústredné kúrenie v sále KD fungovať. 

j) Starosta obce informoval, ţe sa začala rekonštrukcia mosta smerov na Vagrinec, ktorá 

ma trvať 4 mesiace.  

  

HLASOVANIE: 

Za: 7 - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Michal Demeter a Mgr. Pavol Jesenský, 

Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal Kucirka.  

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a celoročné 

hospodárenie obce Ladomirová za rok 2018 bez výhrad.  

 

7. PREROKOVANIE ZAPOJENIA SA DO PROJEKTU MAS 

Starosta obce informoval poslancov o projekte MAS a vyzval poslancov, aby vybrali, 

na ktorý projekt moţno realizovať. Ide o tieto aktivity: 

 

Aktivity k výzve na podporu investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných sluţieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej infraštruktúry. 
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Aktivita 1: Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane 

príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba (rekonštrukcia) modernizácia športovísk a detských 

ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyuţívaných objektov v obci pre 

komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov. 

Aktivita 2: Investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia 

a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia. 

Aktivita 3: Investície súvisiace so zvyšovaním kvality ţivota obyvateľov – investície spojené 

s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov, resp. opusteného odpadu. 

Aktivita 4: Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – 

rekonštrukcie nevyuţitých objektov  v obci pre podnikateľskú činnosť, 

výstavba/rekonštrukcia trţníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. 

Aktivita 5: Investície do vyuţívania Obnoviteľných zdrojov energie, vrátane investícií 

spojených s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych sluţieb. Za miestne 

sluţby sa povaţujú len sluţby spojené so spolkovou činnosťou v rámci komunitných centier, 

sluţby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, sluţby spojené s poskytovaním 

samosprávnych činností v rámci obecných úradov, sluţby spojené s predškolskou výchovou 

v rámci materských škôlok a sluţieb spojených so športom v rámci športových hál 

a telocviční. 

Aktivita 6: Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a investície súvisiace so 

zabezpečením bezpečnosti proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáţ kamerových 

systémov a iných bezpečnostných prvkov) 

 Po rozprave sa poslanci OZ dohodli, aby sa realizoval projekt v Aktivite 1 – a to na 

rekonštrukciu toaliet na obecnom úrade. Starosta obce podotkol, ţe zistí, či je moţné uvedenú 

aktivitu realizovať a podá poslancom OZ informáciu.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 7 - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Michal Demeter a Mgr. Pavol Jesenský, 

Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal Kucirka.  

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 10: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby sa obec zapojila do projektu 

MAS, aktivity 1, vo veci rekonštrukcie toaliet na obecnom úrade.    

 

 

8. PREROKOVANIE POVINNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŢBY PRE OBEC 

LADOMIROVÁ 

Starosta obce návrh na prerokovanie povinnej Zdravotnej sluţby, pre obec 

Ladomirová, ktorú ma realizovať firma ProUni, s.r.o., Stropkov. Starosta obce uviedol, ţe 

obec je povinná pre svojich zamestnancov zabezpečovať zdravotnú sluţbu, pričom túto 

zdravotnú sluţbu je moţné zabezpečovať aj externe. Uvedená firma chce poskytovať 

zdravotnú sluţbu pre obec Ladomirová v sume 40,- EUR / mesiac. Starosta obce vyzval 
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poslancov OZ, aby sa k danej veci vyjadrili. Poslanci nemali námietky, a preto dal starosta 

obce o uvedenom návrhu hlasovať.  

  

HLASOVANIE: 

Za: 7 - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Michal Demeter a Mgr. Pavol Jesenský, 

Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal Kucirka.  

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 11: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie  „Zmluvy o poskytovaní 

niektorých činností pracovnej zdravotnej sluţby“ pre obec Ladomirová s firmou ProUni 

s.r.o. Stropkov, a to v sume 40,- EUR / mesiac.   

 

9. RIEŠENIE KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALOVÉHO KLUBU OBCE 

LADOMIROVÁ 

Riešenie koncepcie rozvoja futbalového klubu obce Ladomirová predniesol p. Ing. 

Vladimír Krempaský. Tento uvedený bod stiahol z rokovania OZ, z dôvodu, ţe sa nedostavili 

zástupcovia futbalového klubu na OZ. 

  

10. PREROKOVANIE ODPREDAJA OBECNÝCH POZEMKOV 

Starosta obce poskytol poslancom OZ informáciu, ţe dal vypracovať posudky na 

pozemky, o ktoré občania obce majú záujem odkúpiť. Poslanci OZ starostovi obce vytkli, 

z akého dôvodu dal vypracovať znalecké posudky, keď nebolo rozhodnuté o tom, ţe či sa 

dané pozemku budú predávať. Starosta obce uviedol, ţe z dôvodu, aby nielen občania obce, 

ale aj poslanci OZ mali informáciu o tom, koľko stoja pozemky v intraviláne obce, o ktoré 

občania majú záujem odkúpiť. Pričom poslanci OZ uviedli, ţe sú to zbytočné vyhodené 

finančné prostriedky, ak nebol dohodnutý odpredaj obecných pozemkov občanom.  

Starosta obce uviedol, ţe p. Hanák si podal ţiadosť o odkúpenie obecných pozemkov, 

pričom tento bol rokovania bol presunutý na rokovanie najbliţšieho OZ, t. j. dnes. Následne 

dal starosta obce o návrhu predaja obecného pozemku p. Hanákovi hlasovať.  

  

HLASOVANIE: 

Za: 7 - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Michal Demeter a Mgr. Pavol Jesenský, 

Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal Kucirka.  

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 12: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj obecných pozemkov, na 

základe ţiadosti p. Hanáka. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje iba dlhodobý nájom, t. j. 

min. na dobu 20 rokov, za predpokladu, ţe p. Hanák má o to záujem.  

 

11. PREROKOVANIE ŢIADOSTI O PRENÁJOM SÁLY 

 

Starosta obce uviedol, ţe na obecný úrad prišli 2 ţiadosti o prenájom sály, a to: 

1. Michal Dţurban – prenájom na deň 21.02.2020. 

2. Erik Sivák – prenájom na deň 17.01.2020. 

Po rozprave poslanci OZ uviedli, ţe v mesiaci január 2020, na základe ţiadosti p. 

Gomboša Petra, sa má konať ples. Čiţe ţiadosť p. Erika Siváka na prenájom sály neodporúča 

schváliť. Ďalej po rozprave poslanci dali návrh, aby ten, kto chce organizovať tanečnú zábavu 

v sále KD, musí zaplatiť vopred 300,- EUR (200,-EUR nájom + 100,- EUR záloha), aby sa 
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predišlo situácii, ţe po tanečnej zábave obci nebude zaplatený nájom, ale ani škody, ktoré 

môţu nastať, pričom je následne ťaţko nájom za tanečnú zábavu vymáhať.  

 Starosta obce dal hlasovať, za to, aby sa finančné prostriedky na zábavu vyberali 

vopred, a to v sumu 300,- EUR. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 7 - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Michal Demeter a Mgr. Pavol Jesenský, 

Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal Kucirka.  

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 13: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby v prípade schválenia tanečnej 

zábavy, bol poplatok za nájom 300,- EUR (200,- nájom + 100,- EUR záloha) zaplatený 

do pokladne obce Ladomirová, resp. na účet obce Ladomirová vopred.  

 

 Následne dal starosta obce hlasovať za ţiadosť o prenájom sály p. Erik Sivák.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 0. 

Proti: 7 - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Michal Demeter a Mgr. Pavol Jesenský, 

Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal Kucirka.  

. 

UZNESENIE 14: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje, ţiadosť o tanečnú zábavu na deň 

17.01.2020, ktorú podal p. Erik Sivák, a to z dôvodu, ţe sa dňa 18.01.2020 bude v sále 

KD konať ples.   

 

 Následne dal starosta obce hlasovať za ţiadosť o prenájom sály p. Michal Dţurban.  

 

HLASOVANIE: 

Za: Michal Demeter, Milan Dţurban, Mgr. Anna Šmajdová. 

Proti: 7 - Ing. Vladimír Krempaský, Mgr. Pavol Jesenský, Michal Kucirka.  

Zdrţali sa hlasovania: Mária Vaňková 

. 

UZNESENIE 15: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje, ţiadosť o tanečnú zábavu na deň 

21.02.2020, ktorú podal p. Michal Dţurban.   

 

12. DISKUSIA 

 

V diskusii starosta obce informoval poslancov OZ o tom, ţe od 01.08.2019 sa má začať 

rekonštrukcia mosta smerom na Vagrinec. Ďalej obec získala z Ministerstva financií 9400,- 

EUR na rekonštrukciu oplotenia cintorína. Poslanci OZ ustanovili verejné zhromaţdenie  na 

deň  29.9.2019 o 14:00 hod. V diskusie sa rozoberalo tieţ triedenie odpadu, a to hlavne, lepšia 

informovanosť a pripravenosť občanov obce Ladomirová na triedenie odpadu a tým zníţenie 

nákladov za vývoz odpadu. Poslanec p. Ing. V. Krempaský a poslankyňa p. MBA. M. 

Vaňková pripomenula zákon 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení, čo je povinnosť 

a právo starostu  a poslancov. Taktieţ pani poslankyňa p. MBA. M. Vaňková apelovala na 

zverejňovanie faktúr a to, aby sa zverejňovali priebeţne a do 10 dní odo dňa doručenia, ďalej 

vysvetlila, ţe poslanci neţiadali o vysvetlenie systému nákupu a zásobovania škôl. jedálne, 

https://www.epi.sk/zz/1990-369
https://www.epi.sk/zz/1990-369
https://www.epi.sk/zz/1990-369
https://www.epi.sk/zz/1990-369
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ako to vysvetlila pani riaditeľka Šafranková, ţe je to dezinformácia, pretoţe poslanci ţiadali 

vysvetlenie, prečo sa odrazu objavujú faktúry, ktoré doteraz neboli v takom počte. Následne 

pani poslankyňa poţiadala o informáciu o splácaní pôţičky pre p. Ilečka, kde bolo zistené, ţe 

k uvedenému dátumu sa pôţička nespláca a tak apelovala, ţe ide o porušenie uznesenia zo 

zasadania OZ a opätovne ţiadala o úhradu pôţičky  a dať to do uznesenia. Nakoniec bolo 

spomenuté, ţe v obci Ladomirová sú deti, matky, preto by bolo vhodné, aby sa takéto sviatky 

pripomínali a vyhlasovali v rozhlase. 

 

UZNESENIE 16: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby podal informáciu 

o splátkach pôţičky, od firmy AGROSLUŢBY Svidník, s.r.o., Stropkovská 474, Svidník, 

zo dňa 24.4.2018.   

 

13. ZÁVER 

 

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

23.09.2019 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: Mgr. Alexandra Pagáčová 

V Ladomirovej dňa, 23.09.2019 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

        PhDr. Vladislav Cuper 

                Starosta obce Ladomirová 

 

 


