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Zápisnica zo IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Ladomirová zo dňa 28.12.2021 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 vyhlásenia výberového konania na hlavného kontrolóra. 

3. Prerokovanie VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ladomirová.  

4. Prerokovanie dotácie na Denný stacionár Ladomirová. 

5. Prerokovanie odpredaja pozemku.  

6. Prerokovanie o zriadení vecného bremena – VVS a.s. 

7. Prerokovanie zapojenia sa do projektu - ,,Dotácia na budovanie a rekonštrukcia 

komunikácií pre obce s prítomnosťou MRK“. 

8. Prerokovanie poskytnutia úveru. 

9. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2021.  

10.  Prerokovanie preplatenia dovolenky starostovi obce a cestovné náhrady. 

11.  Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2022. 

12.  Prerokovanie predbežného rozpočtu na rok 2023-2024. 

13. Diskusia. 

14. 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, Mgr. Lukáš Sirý, Ernest Cina, 

Milan Džurban  

Poslanec Michal Kucirka OZ svoju neúčasť ospravedlnil.  

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

uznášaniaschopné.  

 

A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE - B) URČENIE ZAPISOVATEĽA 

 

Poslanci OZ určili Ing. Vladimíra Krempaského a Ernesta Cinu za overovateľov 

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

Jesenského. 

.  

UZNESENIE č. 58/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie za 

overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Ing. Vladimíra 

Krempaského a Ernesta Cinu a za zapisovateľa Mgr. Pavla Jesenského. 
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HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

 Sirý, Ernest Cina, Milan Džurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 58/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022                 PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

C)NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

Starosta obce prečítal zverejnený návrh programu,  pričom požiadal poslancov OZ 

o doplnenie a prípadné zmeny. 

 

Žiaden z poslancov nemal návrhy na doplnenie alebo iné zmeny  navrhovaného  

programu.  Následne dal  starosta obce o  programe hlasovať v tomto znení uznesenia: 

 

UZNESENIE č. 59/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje návrh 

programu OZ. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6.-Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

            Sirý, Ernest Cina, Milan Džurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 59/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                starosta obce 

 

 

D) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ 

  

Starosta obce prečítal návrh programu rokovania OZ.   

 

UZNESENIE č. 60/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje návrh 

programu v znení: 

 

Program:  

1. Otvorenie. 

- Určenie zapisovateľa. 

- Určenie overovateľov zápisnice. 

- Návrh programu rokovania OZ. 

- Schválenie programu rokovania OZ. 

2. Prerokovanie vyhlásenia výberového konania na hlavného kontrolóra.  

3. Prerokovanie VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
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            komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ladomirová.  

4. Prerokovanie dotácie na Denný stacionár Ladomirová. 

5. Prerokovanie odpredaja pozemku.  

6. Prerokovanie o zriadení vecného bremena – VVS a.s. 

7. Prerokovanie zapojenia sa do projektu - ,,Dotácia na budovanie a rekonštrukcia 

            komunikácií pre obce s prítomnosťou MRK“. 

8. Prerokovanie poskytnutia úveru. 

9. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2021.  

10. Prerokovanie preplatenia dovolenky starostovi obce a cestovné náhrady. 

11. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2022. 

12. Prerokovanie predbeţného rozpočtu na rok 2023-2024. 

13. Diskusia. 

14. Záver. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

 Sirý, Ernest Cina, Milan Džurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 60/2021. 

 

 

Podpísané dňa:  05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                starosta obce 

 

 

2. PREROKOVANIE VYHLÁSENIA VÝBEROVÉHO KONANIA NA HLAVNÉHO 

KONTROLÓRA OBCE 

 

Starosta obce k predmetnému bodu predložil spracované tlačivo o vyhlásení 

uvedeného výberového konania s konkrétne uvedenými podmienkami pre uchádzačov (viď. 

príloha zápisnice OZ). 

Poslankyňa Mária Vaňková MBA uviedla doplnenie podmienok pre uchádzačov a to 

v časti ich vzdelania, kde žiadala o doplnenie ,,vzdelania ekonomického smeru“, ďalej žiadala 

o odstránenie v časti praxe uchádzačov ,,prax vo verejnej správe“ a následne žiadala o zmenu 

v časti pracovného úväzku z uvedeného skráteného pracovného úväzku 0,5 na 0,2.  

 

UZNESENIE č. 61/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje vyhlásenie 

výberového konania na hlavného kontrolóra obce Ladomirová (viď. príloha zápisnice 

OZ). 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

 Sirý, Ernest Cina, Milan Džurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 61/2021. 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                starosta obce 
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3. PREROKOVANIE VZN Č. 2/2021 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM 

POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA 

ÚZEMÍ OBCE LADOMIROVÁ 

 

K predmetnému bodu starosta obce prezentoval informáciu od spoločnosti FÚRA 

s.r.o., ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu v obci Ladomirová, kde podľa 

predbežných, doposiaľ konkrétne neurčených cien dôjde k zmene – navýšeniu ceny 

poskytovaných služieb touto spoločnosťou na rok 2022. 

 

Starosta obce predložil návrh spracovaného VZN č. 2/2021 a uviedol, že je potrebné 

prerokovať aj zvýšenie poplatku za komunálne odpady a taktiež, že došlo k zmene v bode 

zníženia poplatku pre osoby, ktoré sa dlhodobo nezdržiavajú v obci, kde už nebude možné 

žiadať o zníženie poplatku formou čestného prehlásenia. 

 

Poslanec Mgr. Pavol Jesenský navrhol, aby sadzba miestneho poplatku za komunálny 

odpad v predmetnom VZN bola zvýšená o 5 Eur na osobu / rok, t. j. 15,- EUR na osobu / rok, 

kde uvedenou sumou by bolo možné v rozpočte obce v rámci príjmov zabezpečiť potrebné 

finančné prostriedky na pokrytie vzniknutých zvýšených nákladov.   

 

Poslankyňa Mária Vaňková MBA uviedla, že z dôvodu, ak nie je zrejmá konkrétna  

suma výšky navýšenia ceny vývozu komunálneho odpadu na rok 2022 tak predložený návrh 

nepodporí. 

 

Starosta obce ako reakciu uviedol, že pri schvaľovaní predmetného VZN resp. 

navýšenia miestneho poplatku vývozu komunálneho odpadu nie je možné meniť v priebehu 

roka 2022, potom ako už bude zrejmá presná cena navýšenia od spoločnosti FÚRA s.r.o. 

 

Poslanec Ing. Vladimír Krempaský uviedol, že za posledné roky nebola cena za túto 

službu v obci Ladomirová zvyšovaná, kde na porovnanie niektoré obce v okrese Svidník majú 

poplatky za vývoz komunálneho odpadu podstatne vyššie.   

 

Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí schválenia VZN č. 2/2021 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady: 

 

UZNESENIE č. 62/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje VZN č. 2/2021 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Ladomirová a ruší všetky predchádzajúce VZN a dodatky k VZN 

týkajúcich sa miestnych daniach a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Ladomirová. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mgr. Lukáš Sirý, Ernest Cina, 

Proti: 1.-Mária Vaňková MBA 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 62/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2021      PhDr. Vladislav Cuper 

                    starosta obce 
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4. PREROKOVANIE DOTÁCIE NA DENNÝ STACIONÁR LADOMIROVÁ 

 

V rámci žiadosti o dotáciu nemalo OZ výhrady voči poskytnutiu rovnakej výšky 

dotácie pre subjekt EURO-DONO vo výške 250,- EUR / mesiac na rok 2022. 

 

UZNESENIE č. 63/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje dotáciu pre 

Denný stacionár Ladomirová, pre neziskovú organizáciu EURO-DONO vo výške 250,- 

EUR / mesiac na rok 2022.  

HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

Sirý, Ernest Cina, Milan Džurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 63/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

5. PREROKOVANIE ODPREDAJA POZEMKU. 

 

Starosta obce k predmetnému bodu predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o 

odkúpenie obecného pozemku evidovaného obecným úradom pod č. záznamu 450/2021, kde 

žiadateľ JUDr. Ján Pasnišin zaslal žiadosť o odkúpenie obecného pozemku č. parcely 232/1. 

 

UZNESENIE č. 64/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zámer 

predaja nehnuteľnosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov kupujúcemu 

JUDr. Ján Pasnišin, Tehelná 57, 085 01 Bardejov, nachádzajúceho sa v k. ú. 

Ladomirová, na základe jeho „Ţiadosti, zo dňa 03.08.2021: 

Jedna sa o parcelu KN 232/1, register C, zapísaná na LV 1 – zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 348 m2, ktorého vlastníkom je obec, s tým, ţe všetky náklady spojené 

s prevodom nehnuteľnosti bude hradiť kupujúci. Pozemok sa predáva za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom.  

Pozemok obec predáva z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov. 

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe sa ţiadateľ v minulosti o pozemok staral 

a stará, tak ako uviedlo v ţiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku a priamo susedí 

s jeho pozemkom vedeným na LV 454, parcela č. KN C 232/2, ktorého je 

spoluvlastníkom.  

Obec pozemok neuţívala a ani nevyuţíva. Pozemok je pre obec nevyuţiteľný. 

Predajom pozemku nebudú dotknutí a nebudú mať obmedzený prístup ostatní vlastníci 

susediacich pozemkov. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

Sirý, Ernest Cina, Milan Džurban. 

Proti: 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 64/2021. 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce 

 

       Starosta obce k predmetnému bodu predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o 

odkúpenie obecného pozemku evidovaného obecným úradom pod č. záznamu 566/2021, kde 

žiadateľ Slavomír Demeter zaslal žiadosť o odkúpenie obecného pozemku č. parcely 80/1 

o výmere 971 m2. 

 

UZNESENIE č. 65/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zámer 

predaja nehnuteľností kupujúcemu p. Slavomír Demeter, Sov. Hrdinov 432/34, 089 01 

Svidník, nachádzajúceho sa v k.ú. Ladomirová, na základe jeho „Ţiadosti, zo dňa 

01.10.2021: 

Jedna sa o parcelu KN 80/1, register C, zapísaná na LV 1 – ostatná plocha o 

výmere 971 m2, ktorého vlastníkom je obec, s tým, ţe všetky náklady spojené s 

prevodom nehnuteľnosti bude hradiť kupujúci. Pozemok sa predáva za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom.  

 

HLASOVANIE: 

Za: 0. 

Proti: 3. -Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mgr. Lukáš Sirý 

Zdrţali sa: 3.-Ernest Cina, Mária Vaňková MBA, Milan Džurban 

           . 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej NESCHVÁLILO UZNESENIE č. 65/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

Starosta obce k predmetnému bodu ešte predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o 

odkúpenie obecného pozemku evidovaného obecným úradom pod č. záznamu 591/2021, kde 

žiadateľ Michal Džurban zaslal žiadosť o odkúpenie obecného pozemku č. parcely 1246/189, 

kde bol obecným zastupiteľstvom požiadaný o vypracovanie geometrického plánu, v ktorom 

bude uvedené o aký pozemok sa jedná a jeho výmer, kde z uvedeného dôvodu nebola žiadosť 

prerokovaná.  

 

UZNESENIE č. 66/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie 

informácie k ţiadosti o kúpu obecného pozemku a ţiada ţiadateľa Michala Dţurbana o 

vypracovanie geometrického plánu, v ktorom bude uvedené o aký pozemok sa jedná a 

jeho výmer. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

Sirý, Ernest Cina, Milan Džurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 66/2021. 
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Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

 

6. PREROKOVANIE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA – VVS A.S. 

 

Starosta obce k predmetnému bodu prezentoval obdŕžanú zmluvu o zriadení vecného 

bremena k nehnuteľnostiam  pre stavbu ,,Oprava vodovodného potrubia.“. 

 

UZNESENIE č. 67/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zriadenie 

vecného bremena pre spoločnosť VVS a.s. na nehnuteľnosti, konkrétne parcely KN E 

123/2, KN E 123/3, KN E 123/11, KN E 123/12 v k. ú Ladomirová a GP č. 77/2021, z 

dôvodu „Opravy vodovodného potrubia. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr.  

            Lukáš Sirý, Ernest Cina, Milan Džurban. 

Proti: 0                      

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 67/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce 

 

 

7. PREROKOVANIE ZAPOJENIA SA DO PROJEKTU - ,,DOTÁCIA NA 

BUDOVANIE A REKONŠTRUKCIU KOMUNIKÁCIÍ PRE OBCE S 

PRÍTOMNOSŤOU MRK“. 

 

Starosta obce uviedol, že opätovne vyšla výzva na zapojenie sa do projektu „Dotácia 

na budovanie a rekonštrukciu komunikácií pre obce s prítomnosťou MRK“.  Pretože 

projektová dokumentácia bola už v minulosti na uvedený projekt vypracovaná, navrhol 

obecnému zastupiteľstvu, aby sa obec opätovne zapojila do uvedeného projektu, kde by sa 

riešila výstavba nových rigolov na začiatku rómskej osady, cesty k zastávke a nový asfaltový 

povrch. Na základe uvedeného, dal starosta obce hlasovať. 

 

UZNESENIE č. 68/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje zapojenie sa 

do projektu č. OPLZ-P06-SC611-2021-2 – Obec Ladomirová – dobudovanie 

komunikácií a súhlasí s predloţením ţiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, 

pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územný 

plánom obce, súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5 

% z celkových oprávnených výdavkov a súhlasí so zabezpečením financovania 

neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú 

nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. „Dotácia na budovanie a rekonštrukcia 

komunikácií pre obec s prítomnosťou MRK“. 
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HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

Sirý, Ernest Cina, Milan Džurban. 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 68/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

 

8. PREROKOVANIE POSKYTNUTIA ÚVERU 

 

V predmetnom bode starosta obce informoval poslancov OZ o skutočnosti 

poskytnutých finančných prostriedkov z Prima banky Slovensko a. s.  vo výške 50.000 € pre 

obec Ladomirová, kde čerpanie finančnej pôžičky je podmienené súhlasom obecného 

zastupiteľstva pričom uvedená poskytnutá suma bankou je na účely platenia rôznych faktúr do 

tejto výšky poskytnutého debetu, pričom starosta obce požiadal vyžitie možnosti finančnej 

pôžičky na financovanie rôznych obecných investícií, resp. 5 % spoluúčasti zapojenia sa do 

rôznych schválených projektov. Účelom tejto pôžičky je aj splatenie dvoch neuhradených 

faktúr, a to za projektovú dokumentáciu projektu výstavby Materskej škôlky a opravy 

miestnych cestných komunikácii v obci .   

  

UZNESENIE č. 69/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje prijatie 

úveru vo výške 50 000,- EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s, so 

sídlom: Hodţova 11, 010 11 Ţilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 

SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline, Oddiel: Sa, 

Vloţka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve. 

 

Tento úver bude pouţitý na investičné akcie: 

1. Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií – 9362,40,- Eur 

2. Projektová dokumentácia výstavby MŠ Ladomirová – 10200,-Eur 

3.  

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje zriadenie záloţného práva na 

pohľadávky zo všetkých účtov vedených v Prima banke Slovensko, a.s s registráciou 

záloţného práva v Notárskom centrálnom registri záloţných práv, ktoré bude 

zabezpečovať úverovú angaţovanosť v Prima banka Slovensko, a.s. z titulu všetkých 

doteraz poskytnutých úverov. 

 

 

HLASOVANIE: 

 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský,, Mgr. Lukáš Sirý, Ernest Cina, Milan 

Džurban. 

Proti: 1 Mária Vaňková MBA 
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Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 69/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

 

9. INFORMÁCIA O ČERPANÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ dokumentáciu o čerpaní rozpočtu  za rok 2021.  

Poslankyňa Mária Vaňková MBA si žiadala na OZ účasť účtovníčky obce, kde žiadala 

z tohto dôvodu presun prerokovania bodu na najbližšie zastupiteľstvo.    

 

UZNESENIE č. 70/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie 

informáciu o čerpaní rozpočtu za rok 2021. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 0. 

Proti: 0. - 
Zdrţali sa: 6.-Ernest Cina, Mária Vaňková MBA, Milan Džurban Mgr. Pavol Jesenský, Ing. 

Vladimír Krempaský, Mgr. Lukáš Sirý 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej NEVZALO NA VEDOMIE UZNESENIE č. 

70/2021. 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

  

10. PREROKOVANIE PREPLATENIA DOVOLENKY STAROSTOVI OBCE 

A CESTOVNÉ NÁHRADY. 

  

Starosta obce predložil svoju žiadosť o preplatenie dovolenky za rok 2021 v počte 20 dní.  

Po rozprave dal starosta obce o uvedenom návrhu hlasovať v zmysle uznesenia. 

UZNESENIE č. 71/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje preplatenie 

dovolenky v počte 20 dní starostovi obce Ladomirová, PhDr. Vladislavovi Cuperovi. 

 

HLASOVANIE: 

 

Za: 4.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský,, Mgr. Lukáš Sirý, Milan Džurban. 

Proti: 1 Mária Vaňková MBA 

Zdrţali sa: 1.-Ernest Cina, 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 71/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  
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Starosta obce ďalej v tomto bode predložil žiadosť o paušálne cestovné náhrady na rok 

2022 vo výške 200,-  Eur mesačne, kde v prípade čerpania nad rámec uvedených paušálnych 

mesačných nákladov budú tieto finančné prostriedky preplatené cestovným príkazom zo 

súhlasom OZ. 

 

UZNESENIE č. 72/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje starostovi 

obce  paušálne cestovné náhrady na rok 2022 vo výške 200,- EUR / mesiac. Cestovný 

príkaz starostovi obce bude preplatený, jedine so súhlasom OZ. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 6.- Mgr. Pavol Jesenský, Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Mgr. Lukáš 

Sirý, Ernest Cina, Milan Džurban. 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej SCHVÁLILO UZNESENIE č. 72/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce 

 

 

11. PREROKOVANIE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022.  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ dokumentáciu návrhu rozpočtu na rok 2022.  

Poslankyňa Mária Vaňková MBA si žiadala na OZ účasť účtovníčky obce, kde žiadala 

z tohto dôvodu presun prerokovania bodu na najbližšie zastupiteľstvo.   

 

UZNESENIE č. 73/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej schvaľuje návrh    

rozpočtu na rok 2022. 

 

HLASOVANIE: 

Za: 0. 

Proti: 0. - 
Zdrţali sa: 6.-Ernest Cina, Mária Vaňková MBA, Milan Džurban Mgr. Pavol Jesenský, Ing. 

Vladimír Krempaský, Mgr. Lukáš Sirý 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej NESCHVÁLILO UZNESENIE č. 73/2021. 

 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

 

12. PREROKOVANIE PREDBEŢNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2023-2024.  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ dokumentáciu predbežného návrhu rozpočtu na 

rok 2023-2024.  

Poslankyňa Mária Vaňková MBA si žiadala na OZ účasť účtovníčky obce, kde žiadala 

z tohto dôvodu presun prerokovania bodu na najbližšie zastupiteľstvo.   
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UZNESENIE č. 74/2021: Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej berie na vedomie návrh 

predbeţného rozpočtu na roky 2023-2024. 

HLASOVANIE: 

Za: 0. 

Proti: 0. - 
Zdrţali sa: 6.-Ernest Cina, Mária Vaňková MBA, Milan Džurban Mgr. Pavol Jesenský, Ing. 

Vladimír Krempaský, Mgr. Lukáš Sirý 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej NEVZALO NA VEDOMIE UZNESENIE č. 

74/2021. 

 

Podpísané dňa: 05. 01. 2022      PhDr. Vladislav Cuper 

                 starosta obce  

 

13. DISKUSIA 

 

V predmetnom bode poslankyňa Mária Vaňková MBA uviedla, že ako je to s lisom na 

plasty, ktorý je majetkom obce a obec ho zapožičala Marekovi Biskupovi, pričom už 

niekoľko krát bolo v danej veci podávané ústne dožiadanie na starostu obce o tejto 

skutočnosti.  

Ako reakciu na otázku starosta obce uviedol, že z dôvodu znefunkčnenia  

predmetného zariadenia počas prevádzkovania osobou Marek Biskup, tento uhradil za 

predmetný stroj na účet obce sumu 450,-Eur ako odškodnenie.  

 

14. ZÁVER 

 

 Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper skonštatoval, že IX. Zasadnutie obecného 

zastupiteľstva konané dňa 28.12.2021 rokovalo v súlade so zákonom NR 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 05. 01. 2022 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ernest Cina    ...................................................... 

 

Ing. Vladimír Krempaský  ...................................................... 
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Príloha A 

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra 

 

Obce Ladomirová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej, v zmysle § 18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 61  

zo dňa 28.12.2021 

 

V Y H L A S U J E 

 

voľbu hlavného kontrolóra obce LADOMIROVÁ so skráteným pracovným úväzkom 0,2 a 

určuje 

 

Predpokladaný dátum nástupu do funkcie: 01.04.2022 

 

Poţiadavky : 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, vzdelanie ekonomického smeru, 

 znalosť legislatívy a znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových 

a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákona o finančnej kontrole o účtovníctve, o 

majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov noriem na úrovni 

samosprávy 

 komunikačné schopnosti, práca s počítačom na užívateľskej úrovni ( Microsoft Word, 

Excel) 

 zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť 

 minimálne 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo v oblasti ekonomickej, právnickej 

alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva 

Písomná prihláška musí obsahovať : 

 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón) 

 štruktúrovaný profesijný životopis 

 úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 čestné prehlásenie o odbornej praxi 

 

Termín doručenia písomnej prihlášky : 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Ladomirová odovzdajú osobne, alebo zašlú 

poštou svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom 

konania voľby, do 14.00 hodiny, v zalepenej obálke na adresu : 

Obec Ladomirová, Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová, s označením „Výberové konanie 

hlavného kontrolóra – neotvárať“. 

 

Ďalšie podmienky voľby : 

 uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá 

prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného 

kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 

uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady. 
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 každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred 

poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút  

 posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných 

podmienok prihlášky ) zabezpečí organizačne a technicky Obecný úrad, určí zoznam 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí 

pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra 

 voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ. Na zvolenie 

hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. 

Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi 

vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 

volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 

žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v 

tom prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 

 

      


