OBEC LADOMIROVÁ
Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Ladomirová zo dňa 18.05.2020 o 18:00 hod.
Rokovanie 3. 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. Prerokovanie pôţičky na vrátenie finančných prostriedkov zistených z nezrovnalostí
Slovenskej agentúry ţivotného prostredia k projektu „Preventívne opatreniach na
ochranu pred povodňami – Obec Ladomirová“ z roku 2012 vo výške 23 639,14,- EUR
3. Opätovné prekovanie odpredaja obecných pozemkov.
4. Diskusia.
5. 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. Pavol Jesenský,
Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka, Mgr. Anna Šmajdová, Milan Dţurban. Poslanec
Michal Demeter sa ospravedlnil.
Starosta obce konštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
A) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Poslanci OZ určili p. Milan Dţurban, Mgr. Pavol Jesenský za overovateľov zápisnice.
UZNESENIE 1: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie overovateľov zápisnice, a to p.
Milan Dţurban, Mgr. Pavol Jesenský.
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, pričom poţiadal poslancov OZ
o doplnenie. Ţiaden poslanec nemal návrh na doplnenie programu OZ, pričom následne dal
starosta obce hlasovať o návrhu programu.
HLASOVANIE:
Za: 6. - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková
MBA, Michal Kucirka, Mgr. Anna Šmajdová
Proti: 0
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UZNESENIE 3: Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh programu.
Program:
1. Otvorenie.
- Určenie zapisovateľa.
- Určenie overovateľov zápisnice.
- Návrh programu rokovania OZ.
- Schválenie programu rokovania OZ.
2. Prerokovanie pôţičky na vrátenie finančných prostriedkov zistených
z nezrovnalostí Slovenskej agentúry ţivotného prostredia k projektu „Preventívne
opatreniach na ochranu pred povodňami – Obec Ladomirová“ z roku 2012 vo
výške 23 639,14,- EUR
3. Opätovné prekovanie odpredaja obecných pozemkov.
4. Diskusia.
5. Záver.
C) SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA OZ
Starosta obce prečítal zverejnený program rokovanie OZ. Následne dal starosta obce
o programe hlasovať.
HLASOVANIE:
Za: 6. - Ing. Vladimír Krempaský, Milan Dţurban, Mgr. Pavol Jesenský, Mária Vaňková
MBA, Michal Kucirka, Mgr. Anna Šmajdová
Proti: 0
UZNESENIE 4: Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovanie OZ:
Program:
1. Otvorenie.
- Určenie zapisovateľa.
- Určenie overovateľov zápisnice.
- Návrh programu rokovania OZ.
- Schválenie programu rokovania OZ.
2. Prerokovanie pôţičky na vrátenie finančných prostriedkov zistených z nezrovnalostí
Slovenskej agentúry ţivotného prostredia k projektu „Preventívne opatreniach na
ochranu pred povodňami – Obec Ladomirová“ z roku 2012 vo výške 23 639,14,- EUR
3. Opätovné prekovanie odpredaja obecných pozemkov.
4. Diskusia.
5. Záver.
2. PREROKOVANIE PÔŢIČKY NA VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
ZISTENÝCH Z NEZROVNALOSTÍ SLOVENSKEJ AGENTÚRY ŢIVOTNÉHO
PROSTREDIA K PORJEKTU „PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU
PRED POVODŇAMI – OBEC LADOMIROVÁ“ Z ROKU 2012 VO VÝŠKE
23 639,14,- EUR
Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper oboznámil poslancov OZ, ţe obec mala
v termíne do 30.04.2020 vrátiť v zmysle kontrol Slovenskej agentúry ţivotného prostredia,
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projekt „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – Obec Ladomirová“ neoprávnené
výdavky v sume 23 639,14,- EUR. Ďalej ich oboznámil, ţe po konzultácii s právnikom
a preštudovaní spisového materiálu, ide skutočne o neoprávnené výdavky, ktoré musí obec
vrátiť. Ak ich obec nevráti, uvedené neoprávnené výdavky sa budú od obce vymáhať
prostredníctvom exekúcie. Starosta obce ďalej uviedol, ţe poţiadal Prima banka Slovensko
o pôţičku na vyplatenie uvedenej sumy, ale uvedená banka zamietla ţiadosť o pôţičku. Vo
veci pôţičky oslovil firmu BBF Central Europe s. r. o., od ktorej obec uţ zobrala finančnú
pôţičku a ktorej obec ešte musí zaplatiť cca. 414 957,- EUR. Uvedená firma navrhla obci 3
varianty splátok, a to:
1. úver 24 000,- EUR na 5 rokov, mesačná splátka 500,- EUR (400,- EUR splátka – 100,EUR poplatok za pôţičku) – obec preplatí 5999,- EUR.
2. úver 24 000,- EUR na 7 rokov, mesačná splátka 385,71,- EUR (285,71,- EUR splátka –
100,- EUR poplatok za pôţičku) – obec preplatí 8 399,- EUR
3. úver 24 000,- EUR na 10 rokov, mesačná splátka 300,- EUR (200,- EUR splátka – 100,EUR poplatok za pôţičku) – obec preplatí 11 999,- EUR.
Poslanci OZ mali výhrady k tomu, ţe prečo aţ po roku sa uvedený problém rieši.
Starosta obce uviedol, ţe to bolo hlavne z dôvodu, ţe sa zisťovali informácie, či skutočne
došlo k neoprávneným výdavkom, resp. sa zisťovali informácie, či je moţné sa odvolať na
súd, aby obec nemusela vrátiť uvedenú sumu. Ďalej uviedol, ţe iba schvaľovanie pôţičky cez
Prima banka Slovensko trvalo skoro dva mesiace a odpoveď prišla skoro aţ v polovici
mesiaca máj. Ďalej poukázal na to, ţe sú to neoprávnené výdavky a obec je ich povinná
vrátiť, pričom následne bude uvedené neoprávnené výdavky vymáhať od firmy M-Silnice,
ktorá uvedený projekt realizovala.
Po rozprave dal starosta obce hlasovať o pôţičke na zaplatenie neoprávnených
výdavkov spojených s realizáciou projektu „Preventívne opatrenia na ochranu pred
povodňami – obec Ladomirová“.
UZNESENIE 5: Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, ţe schvaľuje pôţičku od firmy BFF
Central Europe s.r.o. vo výške 24000,- EUR, a to za podmienok splácania 60 mesiacov /
5 rokov, v mesačnej splátke 400,- EUR a mesačnom poplatku za pôţičku 100,- EUR,
celkom 500,- EUR / mesiac. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi, aby vymohol
uvedené neoprávnené výdavky od firmy M–Silnice, ktorá realizovala projekt
„Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Ladomirová“.
HLASOVANIE:
Za: 5 - Ing. Vladimír Krempaský, Mária Vaňková MBA, Michal Kucirka, Milan
Dţurban, Mgr. Pavol Jesenský
Proti: 0
Zdrţal sa: Mgr. Anna Šmajdová
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3. OPÄTOVNÉ PREROKOVANIE ODPREDAJA OBECNÝCH POZEMKOV
Starosta obce oboznámil poslancov OZ, ţe obec obdŕţala ďalšie 2 nové ţiadosti
o odkúpenie obecných pozemkov. Opätovne navrhol predaj obecných pozemkov. Poslanci
skonštatovali, ţe je prijaté uznesenie o pozastavení odpredaja obecných pozemkov, pričom
naďalej trvajú na uvedenom uznesení.

4. DISKUSIA
V diskusii vystúpila poslankyňa OZ Mária Vaňková s týmito bodmi:
1. Kde je lis na plasty.
2. Poukázala na to, ţe zápisnica je dôleţitým dokumentov, a preto je potrebné si ju dobre
preštudovať.
3. Ako je to z podruţnými meračmi, ktoré obec mala namontovať.
4. Ako je to z hrobovými miestami, pretoţe sa ľudia sťaţujú na zvyšovanie poplatkov za
hrobové miesta.
5. Ako je to z digitalizáciou obecného cintorína, pretoţe digitalizácia zo strany poslancov
nebola schválená.
6. Ako je to zo splácaním pôţičky od firmy Agrosluţby s.r.o.
7. Prečo dochádza k prečerpaniu rozpočtu, čo vyplýva z dokumentu čerpania rozpočtu
k 31.03.2020.
8. Ľudia sa pýtajú, aký mal by plot na cintoríne, či kovový, resp. kovaný.
9. Prečo nie je v bode programu bod „Kontrola plnenia úloh, resp. uznesení“.
10. Prečo sa obec nestará o cintorín.
Do diskusie sa pripojila p. Anna Šmajdová, s týmito bodmi:
1.
2.
3.
4.

Prečo nie je urobená inventúra.
Prečo sa lepšie obec nestará o cintorín, keď v iných obciach cintoríny vyzerajú lepšie.
Ako obec vyberala na aktivačnú činnosť ľudí.
Prečo sú na aktivačnej činnosti zamestnaní občania, ktorých rodinní príslušníci majú
podlţnosti na dani.
Do diskusie sa pripojila p. Michal Kosť, s týmito bodmi:

1. Prečo sa obec nestará o cintorín.
2. Ako starosta obce dodrţuje zákony.
K dotazom p. Michala Kosťa starosta obce uviedol, ţe niekoľko rokov firma Family
Pension neplatí daň z ubytovania, čím obec prichádza o značné finančné prostriedky. Preto
vyzval p. Michala Kosťa, aby firma Family Pension, patriaca jeho manţelke, si začala plniť
svoje povinnosti.
Po búrlivej rozprave, starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.
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5.

ZÁVER

Starosta obce konštatoval, ţe 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa
18.05.2020, 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, 27.5.2020

Overovatelia zápisnice:

Milan Dţurban
Mgr. Pavol Jesenský

......................................................
......................................................

PhDr. Vladislav Cuper
Starosta obce Ladomirová
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