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Zápisnica z 9.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 20.12.2019 o 18:00 hod.  
 

Rokovanie 9. 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. Úprava rozpočtu č.1/2019 

3. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 

4. Prerokovanie predbeţného rozpočtu na roky 2021-2022 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

1. OTVORENIE 

 

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

Vladislav Cuper.  

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

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

Starosta obce konštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

Poslanci OZ určili p. Ing. Vladimír Krempaský a Maria Vaňková MBA za 

overovateľov zápisnice.  

 

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

Ing. Vladimír Krempaský a Maria Vaňková MBA. 

 

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 doplnili. Ţiaden poslanec nemal pripomienky k návrhu programu, preto dal 

starosta obce o návrhu hlasovať.    

 

HLASOVANIE: 

Za: 5 - Ing. Vladimír Krempaský,  Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková, Mgr. Anna 

Šmajdová, Michal Kucirka.. 

Proti: 0. 
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UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh programu.  

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

 Následne dal starosta obce hlasovať o programe rokovania OZ. 

UZNESENIE 4: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program OZ.  

 

Program:  

 

1.  Otvorenie. 

- Určenie zapisovateľa. 

- Určenie overovateľov zápisnice. 

- Návrh programu rokovania OZ. 

- Schválenie programu rokovania OZ. 

2.   Úprava rozpočtu č.1/2019 

3.  Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 

4.  Prerokovanie predbeţného rozpočtu na roky 2021-2022 

5.  Diskusia 

      6.   Záver 

 

 

2. ÚPRAVA ROZPOČTU Č. 1/2019 

 

Starosta obce predloţil OZ úpravu rozpočtu č. 1/2019, a to z dôvodu, ţe niektoré 

poloţky v rozpočte na rok 2019 boli navýšené, resp. zníţené. K úprave rozpočtu sa vyjadrili 

účtovníčka obce p. Mária Drozdová, ktorá poslancom OZ podrobnejšie ozrejmila jednotlivé 

poloţky, ktorých sa úprava rozpočtu týkala.  

Po vyjadrení p. Márii Drozdovej k úprave rozpočtu, dal starosta obce o úprave 

rozpočtu č. 1/2019 hlasovať.   

 

HLASOVANIE: 

Za: 5 - Ing. Vladimír Krempaský,  Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková, Mgr. Anna 

Šmajdová, Michal Kucirka.. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1/2019. 

 

 

3. PREROKOVANIE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020 

Starosta obce predloţil návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý poslanci OZ dostali na 

doplnenie domov, resp. uvedený rozpočet bol zverejnený na webovej stránke obce 

Ladomirová. Následne poţiadal poslancov OZ, aby sa k návrhu rozpočtu vyjadrili. Po 

rozprave, bol podaný návrh, aby poslanci mali dlhší čas na jeho preštudovanie, čím poţiadali, 

aby návrh rozpočtu na rok 2020 bol prejednaný na najbliţšom OZ v januári 2020.  
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HLASOVANIE: 

Za: 5 - Ing. Vladimír Krempaský,  Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková, Mgr. Anna 

Šmajdová, Michal Kucirka.. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 6: Obecné zastupiteľstvo odkladá prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 

2020 na najbližšie zasadnutie OZ v roku 2020.  

 
   

 

4. PREROKOVANIE PREDBEŽNÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2021-2022.  

Starosta obce predloţil návrh predbeţného rozpočtu na roky 2021-2022. Po rozprave 

poslancov OZ, bol uvedený návrh predbeţného rozpočtu na roky 2021-2022 odloţený na 

prerokovanie najbliţšieho OZ v januári 2020.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 5 - Ing. Vladimír Krempaský,  Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková, Mgr. Anna 

Šmajdová, Michal Kucirka.. 

Proti: 0. 

 

UZNESENIE 7: Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že obec pozastavuje odpredávanie 

obecných pozemkov  do odvolanie.  

 

 

5. DISKUSIA 

 

Následne  starosta obce poţiadal poslancov OZ o diskusiu.  

 

- Poslanci OZ poţiadali starostu obce, aby im doloţil potvrdenie o zaplatení nájmu za 

sálu p. Michalom Demeterom v sume 400,- EUR. 

- Starosta obce oboznámil poslancov OZ, ţe škodu, ktorá vznikla zničením verejného 

osvetlenia na hlavnej ulici, bude musieť obec uhradiť z vlastných zdrojov, z dôvodu, 

ţe do dnešnej doby nebol zistený páchateľ.  

- Poslanci OZ poţiadali starostu obce, aby zistil informácie, či sa bude robiť cestný 

obchvat Ladomirová – Hunkovce a následne, aby uvedené informácie im boli 

poskytnuté.  

- Starosta obce poskytol poslancom OZ informáciu, ţe v miestnosti za sálou kultúrneho 

domu, kde skúšala rómska kapela, bude táto v budúcnosti prerobená na miestnosť 

slúţiacu dobrovoľnému hasičského zboru.  

- Poslanci OZ sa opýtali starostu obce, ako je to z prípravou Silvestra. Starosta obce 

uviedol, ţe on sa tento rok prípravy nezúčastní, pričom navrhol poslancom OZ, aby 

silvestrovskú akciu pripravili sami. P. Mária Vaňková, podala návrh, aby tento rok 

ohňostroj nebol, z dôvodu solidarity k mestu Prešov a nešťastiu, ktoré ho zastihlo.  

- Poslanci OZ v diskusii uviedli, ţe jedným z moţných príjmov obce, je zvýšiť nájomné 

nájomcom, s ktorými má obec podpísané nájomné zmluvy. 

- Na konci diskusie, vystúpila zamestnankyňa obce p. Mgr. Alexandra Pagáčová. 

Následne poslancov upovedomila o všetkých zmenách a dianiach, ktoré sa týkajú 

menších obecných sluţieb – aktivačnej činnosti. Poskytla informáciu, ţe od 01.1.2020, 

bude na aktivačnej činnosti v obci Ladomirová pracovať z 55 občanov, iba 20, a to 
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z dôvodu, ţe ÚPSVaR Bardejov, zníţil obci počet občanov vykonávajúcich aktivačné 

činnosti, a to na dobu do 31.03.2020. Následne uviedla, ţe uţ v súčasnosti sú značné 

problémy s tým, ţe cca. 35 občanov v núdzi príde o aktivačné príspevky vo výške 62,- 

EUR, čím to značne zníţi ich príjmy do domácností. Podotkla, ţe počty občanov 

zamestnaných na aktivačnej činnosti pre obce určuje ÚPSVaR Bardejov a nie obec. P. 

Mgr. Alexandra Pagáčová uviedla, ţe na aktivačnú činnosť budú vybraní iba tí 

občania, ktorí v prvom rade majú poplatené dane a v druhom rade, ktorí dodrţiavali 

v minulosti dochádzku. Následne p. Pagáčová uviedla, ţe bliţšie informácie pošle 

poslancom OZ do e-mailovej pošty.  

 

 

6. ZÁVER 

 

Starosta obce konštatoval, ţe 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 

20.12.2019, 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, 27.12.2019 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

        PhDr. Vladislav Cuper 

                Starosta obce Ladomirová 

 

 


