
Z Á P I S N I C A 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného dňa 10.06.2020 

o 18:00 hod. na obecnom úrade v Ladmovciach 

 
Prítomní poslanci OZ: Palcu Alexander, Tomáš Szabó, Bodnár Juraj, Varga Viktória 

Hlavný kontrolór: Ing. Kiss Oliver 

Zástupca starostu obce: Attila Pásztor 

 
Zapisovateľka: Eleonóra Pásztorová 

 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Vymenovanie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Plnenie úloh z predošlého zasadnutia 

5. Schválenie záverečného účtu Obce Ladmovce za rok 2019 a predloženie správy 

hlavného Kontrolóra 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2020 

7. Správa z administratívnej finančnej kontroly „Projekt – rekonštrukcia miestnej 

komunikácie Kostolná ulica“ 

8. Prerokovanie žiadosti 

9. Rôzne 

10. Záver 
 
 

 
1. Otvorenie 

 
Zasadnutie OZ v Ladmovciach otvoril a viedol poverený zástupca obce Attila Pásztor, ktorý 

na začiatku privítal všetkých prítomných poslancov OZ a hlavného kontrolóra. Na zasadnutí 

sa zúčastnili všetci piati poslanci OZ. Zástupca skonštatoval , že zasadnutie je 

uznášaniaschopné . 

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Zástupca poveril spísaním zápisnice p. Eleonóru Pásztorovú. Za overovateľov 

zápisnice určil p. Vargovú Viktóriu a p. Tomáša Szaba. 

 
Uznesenie č.16/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice 

 
Za : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Alexander Palcu 

Proti: : - - - - 

Zdržal sa : Tomáš Szabó, Viktória Varga 



3. Schválenie programu zasadnutia 

 
Zástupca prečítal návrh programu zasadnutia tak, ako bol uvedený v pozvánke na 

zasadnutie. Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva bol zaslaný všetkým 

poslancom elektronickou poštou na pripomienkovanie .Poslanci hlasovali o schválení 

programu zasadnutia v uvedenom znení,bez zmien. 

 
 Uznesenie č. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 

Za : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu, Viktória Varga 

 
Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 
 

 
4. Kontrola plnenie úloh z predošlého zasadnutia 

 
Zástupca prečítal uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 

14.05.2020 a skonštatoval že všetky uznesenia boli splnené. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 
5. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 

Hlavný kontrolór obce, Ing. Kiss Oliver skonštatoval že záverečný účet obce za rok 2019 bol 

zverejnený na pripomienkovanie v zákonnom stanovenej lehote. Následne prečítal svoje 

stanovisko k záverečnému účtu . Zo stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce za rok 2019 

vyplýva že obec rok 2019 uzavrela s prebytkom 8.738, 38 € rozpočtu. Prebytok je zdrojom 

rezervného fondu vo výške 4 761 € . Hlavný kontrolór odporučil obecnému zastupiteľstvu 

schváliť presun prebytok rezervného fondu na bežne výdavky. Ďalej odporučil obecnému 

zastupiteľstvu schváliť záverečný účet bez výhrad. ( záverečný účet obce za rok 2019 

tvorí prílohu zápisnice) 

 
 Uznesenie č. 18/2020 

a.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 bez výhrad 

Za : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu, 

Viktória Varga Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 

 
b.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun prebytku rozpočtu za rok 2019 vo 

výške 4 761 € z rezervného fondu na bežný účet. 

Za : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu, 

Viktória Varga Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 



6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

 
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020 prečítal hlavný kontrolór obce Ing. 

Oliver Kiss . Hlavnou náplňou kontrolnej činnosti počas uvedeného obdobia navrhuje 

vykonanie finančných kontrol podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o fiančnej kontrole, ktorých 

účelom je kontrola finančných 

operácií. Predmetom finančnej kontroly bude: 

 Kontrola pohľadávok k 30.09.2020 

 Kontrola uverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok 

 Kontrola pokladne, pokladničnej hotovosti a hospodárenia s hotovostnými 

peňažnými prostriedkami 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-
2023 

 Kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva obecného úradu v 2. polroku 

 
 Uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 
2020 

Za : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu, 

Viktória Varga Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 
 

 
7. Správa z administratívnej finančnej kontroly 

„Projekt -rekonštrukcia miestnej komunikácie Kostolná ulica“ 

 
Zástupca informoval prítomných poslancov o správu z administratívnej finančnej kontroly . 

Fyzická aj finančná kontrola bola vykonaná dňa 23.04.2020 ohľadom projektu 

Rekonštrukcia miestnej 

komunikácii Kostolnej ulici. Ohľadom kontroly p. zástupca už informoval poslancov OZ na 

predošlom zasadnutí konané dňa 14.05.2020. 

Finálna správa z kontroly Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola poslaná 

18.05.2020, v ktorej oboznámili nás o zistených nedostatkov. Na základe nedostatkov 

PPA pristúpila k zníženiu 

oprávnených výdavkov z celkovej žiadanej sumy 96 681,89 € bola znížená suma o 6 865,57 

EUR . Slovenskej záručnej banke boli prevedené peniaze vo výške 89 816,32 € a zostatok z 

úveru 6 865,57 € Obec Ladmovce požiadala banku uhradiť na splátky na 18 mesiacov. 

 

 
 Uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu finančnej kontroly a schvaľuje uhradiť 

zostatok úveru vo výške 6 865,57 € na splátky . 

Za : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu, 

Viktória Varga Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 



8. Prerokovanie žiadosti 

Zástupca informoval prítomných poslancov o podaní žiadosti : 

 
a.) Ráczová Zuzana Bc. bytom v Strede nad Bodrogom – príjem do pracovného pomeru do 

ZŠ alebo do MŠ ako vychovávateľka 

 
Po prerokovaní žiadosti OZ sa rozshodlo nakoľko od septembra bude malo počtu detí v MŠ 

aj ZŠ obec ako zriadovateľ nebude prijímať ´dalšiu pracovnú silu. 

Za : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu, 

Viktória Varga Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 
 

 
 Uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Zuzany Ráczovej – Prijem do pracovného 
pomeru 

 

 
b.) Deáková Júlia – žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou v zmysle § 63 ods. 

1 písm. c. zákonníka práce 

 
Deáková Júlia ako zamestnanec obecného úradu žiada o ukončenie pracovného pomeru zo 

zdravotného dôvodu .Z pracovného pomeru odchádza do invalidného dôchodku. Podľa 

zákonníka práce má nárok na odstupné sume trojnásobku priemerného mesačného 

zárobku a na odchodné v sume jedného priemerného mesačného zárobku. 

 
 Uznesenie č. 21/2020 

Obecne zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odstupného a odchodného podľa výpočtu 

priemerného mesačného zárobku v celkovej sume. 

 

Za : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu, 

Viktória Varga Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 
 
 
 

 
c.) Dobrovoľná zbierka pre obec Zatín 

Zástupca obce oboznámil prítomných poslancov že Obec Zatín vyhlásil dobrovoľnú zbierku 

na obnovu kultúrneho domu. 6. mája 2020 v obci Zatín vypukol požiar, ktorý spôsobil 

obrovské škody na 

kultúrnom dome. Zástupca navrhol ,aby aj naša obec podporila verejnú zbierku s 

peňažným príspevkom vo výške 200 ,- €. 

 
 Uznesenie č. 22/2020 

Obecne zastupiteľstvo schvaľuje peňažným príspevok vo výške 200,- € pre obec Zatín. 



 

Za : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu, Viktória Varga 

 
Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 
 

 
d.) Žiadosť o obnovenie autobusovej linky 

 
Zástupca informoval prítomných poslancov že požiadal dopravný závod ARRIVU o 

obnovenie autobusovej linky v obci ,ktorý má odchod z obce 10:15 hod. 

Stanovisko na žiadosť od dopravnej spoločnosti: spoj zrušili z dôvodu veľmi nízkej frekvencii 

cestujúcich. Autobusovú linku môžu vrátiť formou objednávok každý deň a to za cenu 19,20 € 
za deň. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a skonštatovali že autobusová linka nie 

je využitá a finančná situácia nedovolí aby obec platila 19,20 € za každú 

objednávku. 

 
 Uznesenie č. 23/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje obnovenie autobusovej linky 

Za : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu, 

Viktória Varga Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 
 
 

 
e.) Zástupca informoval prítomných poslancov, p. Cisko bytom Košice bol sa informovať na 

obecnom úrade o možnosti kúpu pozemkov v našej obci. Konkrétne ide o pozemok na 

Kostolnej ulici vedľa p. 

Timečka č. parcely 180 LV 386 vo výmere 2209 m2 z toho by chcel odkúpiť cca 370 m2 

na výstavbu chalupy. Zástupca navrhol predaj časti pozemku, nakoľko obec neplánuje 

užívať pozemok na iné účely. 

 
 Uznesenie č. 24/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaja časti obecného pozemku. 

Za : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu, 

Viktória Varga Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 



 
 
 
 

9. Rôzne 
 

 Zástupca obce oboznámil poslancov OZ , že tohtoročné obecné dní z dôvodu 

pandémie COVID 19 sa neuskutoční 

Navrhol zorganizovať začiatkom augusta iba pre občanov obce menšie spoločenské 

podujatie deň rodiny v spolupráci s občianskym združením Spoločne za Ladmovce-

Együtt Ladmócért 

 Zástupca obce dal návrh na preloženie kompostoviska zo zadnej záhrady obecného 

úradu, nakoľko terajší priestor nie je vyhovujúci na ukladanie odpadu zo zelene , 

zástupca požiadal poslancov, aby navrhli iný priestor na preloženie kompostoviska. 

 Zástupca informoval prítomných poslancov na odpratanie a zneškodnenie 

nelegálnej skládky- 

Katastrálnom území obce Ladmovce č.parc 148. Zneškodnenie tohto 

nezákonné umiestneného odpadu treba zabezpečiť do 30.06.2020 

 

 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie podané zástupcom obce 

 

 
Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil , počas zasadnutia všetky programové 

body boli prerokované 

 
Záver: Zástupca obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil. 

 
 
 
 

 
V Ladmovciach , dňa 10.06.2020 

 
Zapisovateľka: Eleonóra Pásztorová ...................................... 

 
Overovatelia zápisnice: Viktória Varga ............................................... 

 
Tomáš Szabó ................................................. 

 
 

 
Attila Pásztor 

Poverený zástupca 

obce 


