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Zápisnica z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 13.12.2019 o 18:00 hod.  
 

Rokovanie 8. 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. Prerokovanie zvýšenie daní a poplatkov na rok 2020. 

4. Prerokovanie ţiadosti o dotáciu na rok 2020. 

5. Prerokovanie odpredaja pozemkov (Viliam Vašuta, Peter Oleár, Helena a Ján Rudý). 

6. Prerokovanie ţiadosti o poskytnutie sály KD. 

7. Diskusia. 

8. Záver. 

 

1. OTVORENIE 

 

8. 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. Milan Dţurban a Mgr. Anna Šmajdová za overovateľov 

zápisnice.  

 

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

Mgr. Anna Šmajdová a Milan Dţurban. 

 

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, pričom poţiadal poslancov, aby 

uvedený návrh neschválili, z dôvodu doplnenia návrhu programu. Z uvedeného dôvodu dal 

starosta obce o návrhu hlasovať.   

 

HLASOVANIE: 

Za: 0. 
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Proti: 7 - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Michal Demeter a Mgr. Pavol Jesenský, 

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

0.  

 

UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh programu.  

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

 Následne starosta obce doplnil  bod 7 do návrhu programu a následne dal o programe  

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 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. Prerokovanie zvýšenie daní a poplatkov na rok 2020. 

4. Prerokovanie ţiadosti o dotáciu na rok 2020. 

5. Prerokovanie odpredaja pozemkov (Viliam Vašuta, Peter Oleár, Helena a Ján Rudý). 

6. Prerokovanie ţiadosti o poskytnutie sály KD. 

7. Rozdelenie vyhradených plôch na umiestnenie volebných plagátov v rovnakom 

pomere. 

8. Diskusia. 

9. Záver. 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

 

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

priebeţne plnia. Ďalej informoval poslancov OZ, ţe prívod vody na cintorín tohto roku 

nebude zabezpečený, z dôvodu, ţe objednávateľ prác, VVS a.s., závod Svidník,  nestíha tieto 

práce urobiť tento rok. Práce budú vykonané aţ na jar budúceho roka.   

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebeţnom 

plnení uznesení. 
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3. PREROKOVANIE ZVÝŠENIE DANÍ A POPLATKOV NA ROK 2020 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, ţe na webovú stránku obce Ladomirová 

www.obecladomirova.sk a na nástenke obce, bol vyvesený návrh na schválenie všeobecne 

záväzných nariadení, a to VZN č. 4/2019 o daniach a poplatkoch a VZN č. 5/2019 

o cintorínskom poriadku. V uvedených VZN je návrh na zvýšenie poplatkov za komunálny 

odpad a návrh na zvýšenie poplatku za cintorín. Apeloval na poslancov, ţe v súčasnej dobe 

nielen obce, ale aj mestá zvyšujú dane a poplatky, aby obec mala dostatok finančných 

prostriedkov nielen na investície, ale aj starostlivosť o obecný majetok.  

P. Mária Vaňková uviedla, ţe je proti navýšeniu poplatku za komunálny odpad 

z dôvodu, ţe keď sa prečerpalo pri likvidácii nelegálnych skládok na a pri rómskej osade 6 tis. 

EUR, tak nech sa nájde rezerva na likvidáciu -vývoz komunálneho odpadu aj pre ostatných 

občanov. K poplatku na cintoríne uviedla, ţe po opakovaných upozorneniach o neporiadku na 

cintoríne, nie je správne ţiadať zvýšenie poplatku za cintorín.  

Na margo menovanej, starosta uviedol, ţe zvyšovanie poplatku za komunálny odpad 

je nutné, nie z dôvodu, ţe došlo k navýšeniu finančných prostriedkov na likvidáciu 

nelegálnych skládok, ale z dôvodu, ţe obec vyváţa 4 veľkokapacitné kontajnery mesačne, 

pričom, tento odpad je občanov obce a nie obecného úradu, čiţe obec nemá dôvod doplácať 

na komunálnom odpade, keď sa nejedná o odpad z obce, ale odpad od občanov. Ďalej 

uviedol, ţe ak by sme nezlikvidovali nelegálne skládky, aj na vlastné náklady, dostali by sme 

zo ţivotného prostredie pokutu, čím by sa náklady na likvidáciu nelegálnych skládok navýšili.  

Ďalej starosta uviedol, ţe cintorín je v takom stave, ako ho prevzal od bývalého 

starostu. Nedokončené chodníky, neurobené oplotenie a pod. Pričom zvyšovanie poplatku by 

sa týkalo iba tých občanov, ktorým by niekto umrel v roku 2020, resp. tých, ktorým končí 10 

ročný poplatok za nájom hrobového miesta, čiţe sa to môţe týkať cca. 10 ľudí. Zvyšovanie 

navrhuj z dôvodu, aby obec získala aspoň nejaké finančné prostriedky na obnovu a skrášlenie 

cintorína.  

Po rozprave sa vyjadrili aj ďalší poslanci OZ. Po ich vyjadrení, dal starosta obce 

hlasovať o návrhu na zvýšenie daní a poplatkov.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 7 - Ing. Vladimír Krempaský a Mgr. Pavol Jesenský.  

Proti: 5 - Milan Dţurban, Michal Demeter, Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal 

Kucirka.. 

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zvýšenie daní a poplatkov v zmysle 

návrhu VZBN č. 4/2019 a VZN č. 5/2019 na rok 2020. 

 

 

4. PREROKOVANIE ŢIADOSTI O DOTÁCIU NA ROK 2020 

Starosta obce prečítal ţiadosti na dotáciu na rok 2020. Na obecný úrad prišli tieto 

ţiadosti, a to: 

a) Ţiadosť o finančný príspevok na prevádzku pre rok 2020, neziskovej organizácie 

ATRIUM, na denný stacionár pre p. Vancovú Annu a Oleárovú Máriu. Následne 

ţiadosť  o príspevok na prevádzku pre rok 2020 na celodenný stacionár pre p. 

Beňovú Júliu.  

b) Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre denný stacionár Ladomirová, 

ktorú prevádzkuje nezisková organizácia EURO-DONO.  

http://www.obecladomirova.sk/
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K prvej ţiadosti starosta obce uviedol, ţe aj obec Ladomirová má denný stacionár, 

pričom ţiadosť na prevádzková náklady pre p. Vancovú Annu a Oleárovú Máriu by 

neakceptoval, z dôvodu, ţe denná stacionár neziskovej organizácii ATRIUM, sa nachádza vo 

Svidníku. Niektorí občania navštevujú denný stacionár uvedenej organizácii aj vo Vagrinci, 

pričom obec pre nich má zabezpečené sociálne sluţby priamo v obci.  

Starosta obce poţiadal poslancov, aby sa k danej ţiadosti vyjadrili. Poslanci OZ 

navrhli, aby tento bod programu bol odloţený na prejednanie v neskoršom termíne. Starosta 

obce dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

  

HLASOVANIE: 

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

Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal Kucirka.  

Proti: 0.  

 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo odkladá ţiadosť neziskovej organizácie 

ATRIUM o dotáciu na prevádzku na prejednanie v neskoršom termíne.  

 

 K druhej ţiadosti starosta obce uviedol, ţe nezisková organizácia EURO-DONO, ktorá 

prevádzkuje denný stacionár v obci Ladomirová, si tento rok poţiadala o dotáciu 250,- EUR, 

pričom neţiada o navýšenie dotácie na rok 2020. Starosta obce poţiadal poslancov, aby sa 

k danej ţiadosti vyjadrili. Poslanci k uvedenej ţiadosti nemali námietky, preto dal starosta 

obce o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

HLASOVANIE: 

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

Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal Kucirka.  

Proti: 0.  

 

UZNESENIE 8: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe ţiadosti o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce pre denný stacionár Ladomirová, ktorú prevádzkuje nezisková 

organizácia EURO-DONO, dotáciu na rok 2020, a to vo výške 250,- EUR / mesiac.  

 

5. PREROKOVANIE ODPREDAJA POZEMKOV (VILIAM VAŠUTA, PETER 

OLEÁR, HELENA A JÁN RUDÝ) 

Starosta obce prečítal ţiadosti, ktoré obec Ladomirová dostala, z dôvodu odkúpenia 

obecných pozemkov nielen občanmi obce, ale aj mimo trvalého pobytu občanov obce 

Ladomirová. Prečítal ţiadosti p. Viliam Vašuta, p. Peter Oleár, p. Helena a Ján Rudý. 

Následne poţiadal, aby prítomný p. Peter Oleár sa k ţiadosti vyjadril. Tento uviedol, ţe aj 

keď má trvalý pobyt v meste Svidník, o tento pozemok sa staral, z dôvodu, ţe priamo susedí 

s pozemkom, ktorý zdedil po jeho matke, spolu so súrodencami. Chce si tam vytvoriť 

oddychovú zónu, kde by si chcel oddýchnuť. Taktieţ uviedol, ţe sa tam kedysi nachádzala 

obecná skládka komunálneho odpadu obce Ladomirová, pričom na vlastné náklady tento 

odpad odstránil a pozemok upravoval po povodniach.  

Následne po vyjadrení p. Oleára, poţiadal starosta obce, aby sa k ţiadosti o odkúpenie 

vyjadrili aj p. Helena a Ján Rudý. Títo uviedlo, ţe podobne, ako u p. Oleára za ich domom 

bola nelegálna skládky, ktorú odstránili, dali navoziť hlinu, tento pozemok ohradili, pričom 

v súčasnosti sa tam nachádza trávnatá plocha, ktorú stále kosia. Pretoţe uţ dlhodobo sa 

o tento pozemok starajú, preto ho chcú od obce odkúpiť.  
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P. Vilam Vašuta na zasadnutí nebol prítomní, pričom starosta obce poukázal na to, ţe 

pozemok, ktorý je ohradený, má priamy vstup na ďalší pozemok za nemennou riekou, kde do 

budúcnosti pán a pani Marhulíkoví chcú odpredať svoje pozemky na rodinnú výstavbu, 

pričom ďalej starosta uviedol, ţe cez tento pozemok sa môţu do budúcnosti ťahať rozvody, či 

uţ kanalizačné, plynové prípojky, elektrina a pod., čiţe nesúhlasí s jeho odpredajom. 

P. Mária Vaňková uviedla, ţe nie je dôvod sa ponáhľať z odpoveďami na jednotlivé 

ţiadosti na odpredaj. Ţiadosti evidujeme. Obec nemá do dnešného dňa stanovisko k 

k problematickému predaju obecného pozemku p. Pasnišinovi Igorovi, čo je aj dôvodom na 

to, aby boli ostatné ţiadosti o kúpu pozemku pozastavené, aţ keď sa daný problém nevyrieši. 

Starosta obce vyzval poslancov k ďalej rozprave. Po rozprave starosta obce navrhol, aby sa 

predaj obecných pozemkov pozastavil na dobu neurčitú, pričom poţiadal poslancov OZ 

o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 7 - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Michal Demeter, Mária Vaňková, Mgr. 

Anna Šmajdová, Michal Kucirka.  

Proti: 1 – Mgr. Pavol Jesenský.  

 

UZNESENIE 9: Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, ţe nesúhlasí s odpredajom obecných 

pozemkov a pozastavuje odpredávanie obecných pozemkov do odvolanie.  

 

6. PREROKOVANIE ŢIADOSTI O POSKYTNUTIE SÁLY KD 

 

Na obecný úrad prišla 1 ţiadosť o nájom sály KD od p. Michal Dţurban, na deň 

konania tanečnej zábavy t. j. 21.02.2020. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k danej 

ţiadosti vyjadrili.  

P. Mária Vaňková poukázala na to, ţe nahliadnutím do účtovníctva za rok 2019, sa 

zistilo, ţe do pokladne nebol prijatý ţiaden príjem za konanie 4 tanečných zábav, ktoré 

obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. Preto navrhuje, aby sála kultúrneho domu sa mohla dať do 

nájmu, za podmienky, ţe dotyčný zloţí zálohu vo výške 300,- EUR, pretoţe by vola škoda, 

aby sa vynovená sála KD nevyuţívala. Je to tieţ zdroj nášho príjmu.  

Starosta obce poukázal na to, ţe obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ţe za 

nájom sály KD sa berie poplatok minimálne deň pred konaním tanečnej zábavy, a to vo výške 

300,- EUR (200,- EUR nájomné + 100,- EUR záloha). Čiţe uţ sa v budúcnosti nemôţe stať, 

aby ten kto mal sálu KD v nájme, aby za ňu nezaplatil.  

Ďalej starosta uviedol, ţe v roku 2019 sa konali 4 tanečné zábavy. Jednu tanečnú 

zábavu organizoval p. Ján Haluška ml., ktorý do dnešnej doby nezaplatil zníţený prenájom, 

schválený OZ vo výške 150,- EUR a obec nemá ţiadnu moţnosť od neho tieto finančné 

prostriedky vymáhať. 3, tanečné zábavy organizoval p. Michal Demeter, pričom tento zaplatil 

poplatok 400,-EUR za konanie 2 tanečných zábav, pričom za konanie tretej tanečnej zábavy 

zaplatí nájom v priebehu najbliţšej doby.  

  Starosta obce po rozprave ďalších poslancov OZ k prenájmu sály KD, dal o uvedenej 

ţiadosti hlasovať.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 7 - Milan Dţurban, Michal Demeter, Mária Vaňková, Mgr. Anna Šmajdová, Michal 

Kucirka.  

Proti: 2 - Ing. Vladimír Krempaský, Mgr. Pavol Jesenský. 
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UZNESENIE 10: Obecné zastupiteľstvo na základe ţiadosti p. Michala Dţurbana, 

schvaľuje prenájom priestorov na konanie tanečnej zábavy na deň 21.02.2020, a to za 

podmienky, ţe menovaný uhradí poplatok 300,- EUR minimálne deň pred začatím 

nájmu. 

 

7. ROZDELENIE VYHRADENÝCH PLÔCH NA UMIESTNENIE VOLEBNÝCH 

PLAGÁTOV V ROVNAKOM POMERE 

Starosta obce informoval, ţe sa blíţia parlamentné voľby do NR SR v roku 2020. 

Obec je povinná vyhradiť na umiestnenie volebných plagátov plochu v rovnakom pomere pre 

všetky strany. Navrhol, aby plocha na umiestnenie volebných plagátov bola v suteréne 

obecného úradu, a to z dôvodu, ţe obec nemá ţiadne tabule, kde by sa mohli tieto plagáty 

vyvesovať.  

Následne poţiadal poslancov, aby sa k danému návrhu vyjadrili. Po rozprave 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 sa uznieslo, ţe určuje plochu na umiestnenie 

volebných plagátov v rovnakom pomere, z dôvodu konanie parlamentných volieb do NR 

SR v roku 2020, a to v suteréne obecného úradu.    

 

 

 

8. DISKUSIA 

 

V diskusii vystúpila poslankyňa p. Mária Vaňková s týmito bodmi, a to: 

1. Čo je z rozpočtom na rok 2020? 

2. Prečo v inventúre, resp. v stave majetku nie sú zapísané športové potreby, teda 

náradie, ktoré sme získali cez projekt. 

3. Ako je to zo sponzorovaním akcie, resp. zdruţení ako je DPHZ, ktorý vraj vznikol, 

obnovil sa pri obecnom úrade, napriek tomu, ţe okrem poslanca p. Jesenského a p. 

starostu o tom nikto nevedel. 

4. Na akcie pre občanov MDŢ a pod. nie sú financie, ale akcia ROMFEST sa 

sponzorovala 150,- EUR, bez info poslancov.  

5. Ďalej uviedla otázky od občanov:  

a) Pri rekonštrukcii kuchyne, kde sa podeli všetky elektrické spotrebiče. Kde sa 

podeli zo sály KD kryštálové lustre.  

b) Do budúcna je potrebné likvidáciu majetku riešiť cez škodovú komisiu, resp. 

informovanosťou, odpisom ...... 

c) Nedoriešili sa toalety na obecnom úrade. 

Do diskusie sa pripojil aj občan obce p. Michal Konfederák, s týmito bodmi: 
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1. Toalety na obecnom úrade – nič sa nerobí. 

2. Pôţička, oddialenie bez súhlasu OZ. 

3. Schôdza 1 krát mesačne nedodrţaná. 

4. Verejné zhromaţdenie sa v zmysle uznesenia nekonali 3x ročne. Prečo? 

5. Nákup zariadení do kuchyne OZ, bez súhlasu poslancov OZ. Montáţ + doprava 

zariadenie kuchyne stál 700,- EUR. 

6. Prekročený limit na rekonštrukciu sály KD. 

7. Prečo sa neriešia túlavé psy. 

8. Poplatky za sálu KD – či boli zaplatené, alebo nie. 

9. Šplhacia súprava 1300,- EUR uvedené na internete 2x.  

10. Prečo starosta obce kúpil telefón HUAWEI P 30 LITE ZA 362,- EUR. 

11. Dovolenka starosta obce.  

Starosta obec uviedol, ţe na uvedené otázku bude odpovedať priebeţne nielen 

poslancom OZ, ale aj občanom písomne.  

 

 

9. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

13.12.2019, 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, 13.12.2019 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Anna Šmajdová     ...................................................... 

 

Milan Dţurban     ...................................................... 

 

 

 

        PhDr. Vladislav Cuper 

                Starosta obce Ladomirová 

 

 


