
Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného dňa 24.10.2020 

o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ladmovciach 

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

 

Zvolený starosta obce: Attila Pásztor 

Náhradný poslanec OZ: Marián Garanyi (cez web kameru) 

Zapisovateľka: Eleonóra Pásztorová 

Pozvaní hostia: Mária Bodnárová – predseda miestnej volebnej komisie 

Nie je prítomný:  Ing. Oliver Kiss – hlavný kontrolór 

 

1. Zahájenie zasadnutia, štátna hymna SR: 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach zahájil poverený zástupca obce 

Attila Pásztor, ktorý privítal poslancov OZ, predsedu miestnej volebnej komisie p. Máriu Bodnárovú. 

Oboznámil prítomných poslancov že ohľadom na súčasnú situáciu ustanovujúce zasadnutie nebude 

verejné ale zasadnutie  budeme viesť podľa nariadenia RÚVZ SR proti COVID – 19. Náhradný, 

novozvolený poslanec OZ Marián Garanyi bude prítomní v priamom prenose cez internet a to 

prostredníctvom ON LINE.  

 

2. Vypočutie štátnej hymny 

V ďalšom si prítomní vypočuli štátnu hymnu 

 

3. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice zasadnutia: 

Poverený zástupca obce za obce za zapisovateľa zápisnice určil Eleonóru Pásztorovú a za overovateľov 

zápisnice  Viktóriu Vargu a Alexandra Palcua.  

 

U: 35/2020  Za overovateľov zápisnice OZ schvaľuje Viktóriu Vargu a Alexandra Palcua. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5                                                    Proti: 0                                             Zdržali sa :  2 

   

4. Správa predsedu miestnej volebnej komisie z predčasných volieb do orgánov samosprávy obcí na 

post starostu obce zo dňa 3.10.2020 

 

Poverený zástupca obce požiadal predsedu miestnej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávy 

obcí zo dňa 3.10.2020 Máriu Bodnárovú o oznámenie výsledkov volieb. 

Predseda miestnej volebnej komisie vo svojej správe uviedol, že:  

-počet osôb zapísaných v zozname voličov bol : 269, 

-počet voličov, ktorým boli vydané obálky a počet odovzdaných obálok: 185, 

-počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 179, 

V ďalšom predseda MVK vymenoval poradie kandidátov na post starostu obce podľa počtu získaných 

hlasov voličov: 

1. Attila Pásztor, (nezávislý kandidát): s počtom hlasov 108 

2. Alžbeta Szabóová, Ing.(SMK-MKP) : s počtom hlasov 71 

 

Za starostu obce bol zvolený Attila Pásztor 



 

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a odovzdanie osvedčenia o zvolení : 

 

Predseda miestnej volebnej komisie p. Mária Bodnárová prečítala znenie sľubu zvoleného starostu 

obce. Starosta obce Attila Pásztor zložil sľub vyhlásením „tak sľubujem“ a sľub potvrdil aj svojim 

podpisom. Predseda miestnej volebnej komisie odovzdal osvedčenie o zvolení starostu a popriala veľa 

úspechov starostovi. Tlačivo zloženia sľubu starostu obce so znením sľubu a podpisom starostu obce 

tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

6.Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ: 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov ,že podľa výsledkov volieb 10.10.2018 ako 3 náhradník 

bol oslovený na funkciu poslanca OZ Lukácsová Ildikó, ktorá sa vzdala funkciu náhradníka OZ. Ďalší 

v poradí 4 náhradník Tomáš Erdélyi tiež sa vzdal funkciu náhradníka OZ , nasledoval ako 5 v poradí 

Marián Garanyi ktorý prijímal funkciu poslanca obecnom zastupiteľstve. 

Starosta pristúpil k aktu zloženia sľubu poslanca náhradníka – Marián Garanyi. Tlačivo zloženia sľubu 

poslanca obecného zastupiteľstva so znením sľubu a podpisom poslanca tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

7. Vystúpenie novozvoleného starostu: 

 

Starosta obce konštatoval, že 5 poslancov je prítomných, OZ je teda uznášaniaschopné . Starosta obce 

vo svojom vystúpení poďakoval poslancom za doterajšiu prácu a poprosíl poslancov aby aj 

nasledujúcich dvoch rokoch mali spoločný cieľ – a to rozvoj  obce. 

 

8. Návrh a schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia:  

 

Starosta obce uviedol, že nakoľko OZ je uznášaniaschopné môže schváliť ďalší program ustanovujúceho 

zasadnutia. Zároveň navrhol, aby ďalší program zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle 

navrhnutých bodov programu.  

Nakoľko členovia OZ nemali pripomienky, starosta dal hlasovať program zasadnutia. 

 

U: 36/2020 Obecné zastupiteľstvo ďalší program zasadnutia jednomyseľne schválilo podľa 

navrhnutých bodov. 

 

Za : 5                                             Proti : 0                                                   Zdržal sa: 0 

 

 

9. Poverenie zástupcu starostu obce a určenie jeho kompetencií starostom obce: 

 

Starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

oznámil obecnému zastupiteľstvu, že vzhľadom na výsledky volieb svojím zastupovaním poveruje 

poslanca OZ najväčším počtom hlasov, teda poslanca p. Juraja Bodnára. 

Zároveň sa opýtal menovaného, či s poverením súhlasí. Poslanec OZ p. Juraj Bodnár sa vyjadril že 

poverenie starostu obce prijíma. V poverení je zakotvený rozsah kompetencii  zástupcu starostu. Vyzval 

p. Bodnára, aby poverenie podpísal. Po vzájomnom podpísaní poverenia starosta obce oznámil, že 

zástupcom starostu obce sa stal poslanec OZ p. Juraj Bodnár. Písomné poverenie zástupcu starostu 

obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 



10. Schválenie platu zvoleného starostu obce: 

 

Pred schválením platu starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest pojednáva zákon č. 253/1994 Z.z.  Tento 

zákon ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku – koeficientu, ktorý závisí od počtu obyvateľov obce. Tento 

násobok v prípade našej obce s počtom obyvateľov  do 500  je 1,65 . Túto minimálnu výšku mesačného 

platu starostov má možnosť obecné zastupiteľstvo svojim rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. 

Starosta obce navrhol že aj naďalej bude vykonávať funkciu starostu na polovičný úväzok( 50 % 

minimálnu výšku mesačného platu) ako predošlý rok keď vykonával  funkciu povereného zástupcu 

obce. Starosta ďalej navrhuje schváliť minimálnu výšku mesačného platu bez navýšenia. 

 

U: 37/2020 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje polovičný úväzok za výkon starostu a bez zvýšenia , ktorý 

je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,65 v zmysle zákona NR SR 

č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.  

Hlasovanie: 

Za: 5                                                      Proti: 0                                                 Zdržali sa: 0 

 

 

11. Prejednanie a schválenie VZN – O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na  

                                                                 území obce Ladmovce 

12. Prejednanie a schválenie VZN  - O pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene 

                                                                Na území obce Ladmovce 

13. Prejednanie a schválenie VZN-  č. 1/2019 (dodatok č. 1)- O nakladaní s komunálnymi odpadmi na    

                                                                 Území obce Ladmovce 

14. Prejednanie a schválenie VZN – O prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Ladmovce 

 

15.Prejednanie a schválenie VZN – O činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané , alebo obmedzené  

                                                                Z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci 

16. Prejednanie a schválenie VZN – Požiarny poriadok obce 

Starosta obce informoval prítomných poslancov že dáva návrh na schválenie nasledujúcich VZN ,ktorý 

boli vypracované v zmysle pokynov. Uvedené návrhy na VZN, boli zverejnené na úradnej tabuly aj na 

webovej stránke obce. Poslanci dostali uvedené návrhy ako pracovný materiál a vyzval poslancov na 

podanie pripomienok. O uvedenom návrhu VZN dal hlasovať. 

 

 

U: 38/2020: Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje: 

VZN č.8/2020 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ladmovce 

VZN č.9/2020 O pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce                           

VZN č.10/2020 dodatok č. 1 VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadmi na území obce  

VZN č.11/2020 O prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Ladmovce 

VZN č.12/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu 

zabezpečenia verejného poriadku v obci 

VZN č. 13/2020 Požiarny poriadok obce  Ladmovce 

 

 



 

16. Návratná finančná výpomoc 

 

Starosta informoval prítomných poslancov v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí, 

ovplyvnením pandémiou ochorenia COVID-19 vláda má možnosť kompenzovať výpadok príjmov. Budú 

poskytovať samosprávam bezúročnú návratnú finančnú výpomoc. Poskytovaná suma maximálne do 

výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020, pre našu obec suma vo výške 5747,- €. Ročné 

splátky počas štyroch rokov, prvá splátka v roku 2024. Predloženia žiadosti do 31.októbra 2020,na 

základe uznesenia OZ. 

 

U:39/2020:  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návratnú finančnú výpomoc pre obec. 

Hlasovanie: 

Za:   5                                                   Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

 

17. Gréckokatolícka eparchia Košice – žiadosť o finančnú dotáciu 

Starosta prečítal žiadosť od Gréckokatolíckej eparchie ako centrum voľného času v Strede nad 

Bodrogom v ktorej žiadajú o finančnú dotáciu na kalendárny rok 2021.V tomto školskom roku 

navštevuje od nás 1 dieťa.  

Starosta navrhol o výpomoc vo výške 50,- € ,na koľko máme dobrý vzťah s cirkevným zborom aj pánom 

farárom. 

 

U: 40/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú dotáciu pre Gréckokatolícku eparchiu vo výške 

50 eur. 

Hlasovanie: 

Za:     5                                                     Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0 

 

18. Rôzne 

 

a.)  schválenie výšky finančného  daru pre dôchodcov – starosta obce informoval poslancov, že 

vzhľadom na súčasnú situáciu opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva nedovolí aby sme 

mohli dôchodcov oslavovať v spoločnom kruhu ,starosta  tak navrhuje aby každému dôchodcovi bol 

poskytovaný finančný dar a to v hodnote 10 € a jubilantom 15 € v rátaní aj invalidných dôchodcov. 

Starosta ešte dodal že ako sponzorský dar osobne poskytne stolový kalendár a 3 dcl domácu pálenku 

pre dôchodcov. Darčekový balíček osobne bude rozdávať dôchodcom. Obecné zastupiteľstvo navrhlo, 

aby finančný dar bolo rozdelené jednotne vo výške 10 €.  

 

U: 41/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 10,- € finančný dar pre dôchodcov. 

Hlasovanie:  

Za:    5                                                     Proti: 0                                                            Zdržal sa: 0 

 

b.) schválenie hodnotu Mikulášskeho balíčka pre deti 

starosta obce navrhol aby mikulášske balíčky pre deti pripravili podľa vekovej skupiny a to: 

0-3, 4-6,7-10,10-15, a v hodnote 7,- € ale 50 % sponzoruje miestne občianske združenie Spoločne za 

Ladmovce 

U: 42/2020:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hodnotu Mikulášskych balíčkov vo výške 7,- € 

Hlasovanie: 

Za :    5                                                      Proti: 0                                                          Zdržal sa : 0 



 

c.) prejednávanie  a schválenie otváraciu dobu detského ihriska na dvore MŠ 

 

Starosta informoval prítomných poslancov, že niektorý rodičia si žiadajú aby detské ihrisko v MŠ bolo 

otvorené aj počas víkendov aj cez letné prázdniny. Starosta obce informoval poslancov, že detské 

ihrisko MŠ bolo vytvorené pre deti ktorý navštevujú miestnu škôlku.  Hygienických dôvodov ani 

bezpečnostných dôvodov obec ako prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu a škody mimo 

prevádzkovej doby MŠ. Starosta obce dal hlasovať aby  detské ihrisko MŠ v záujme bezpečnosti 

a čistoty bolo zatvorené mimo prevádzkovej doby. 

 

U:43/2020 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aby detské ihrisko MŠ bolo zatvorené mimo prevádzkovej 

doby. 

Hlasovanie: 

Za:        4                                                          Proti: 0                                                Zdržal sa:  1 

 

d.) Starosta ďalej informoval poslancov OZ , že obec dostal ROZHODNUTIE od Životného prostredia vo 

veci nelegálnej skládky, ktorý je uložený pred budovou garáže v bývalom lome Ladmovce. Vlastníci 

neprejavili záujem o zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu , podľa zákona obec je povinný 

zabezpečiť zneškodnenie umiestneného odpadu na vlastné náklady. Zhodnotenie alebo zneškodnenie 

obec Ladmovce musí zabezpečiť do 31.12.2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o nelegálnej skládke. 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ  ohľadom triedenie biologického rozložiteľného odpadu od 

1.1.2021. Konkrétne informácie nedával, ohľadom toho  bude konzultovať ešte starostami susedných 

obcí. Prejednávať budú presnejšie na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

19. Diskusia 

 

- p. Bodnár dal pripomienku k odstráneniu nelegálneho odpadu, že keď obec odstráni odpad 

vyčistí parcelu ale ako budeme riešiť ďalej, treba uzatvoriť prístupové cesty do lomu lebo ľudia 

budú tam nosiť aj naďalej smetie. 

- p. Palcu dal pripomienku ,že ľudia sa sťažovali že na kostolnej ulici ovce pri pasení špinia ulicu 

20. Záver 

 

Starosta obce sa záverom poďakoval prítomným členom obecného zastupiteľstva za účasť na zasadnutí 

a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

V Ladmovciach , dňa 24.10.2020                                                 

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

 

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

 

                                                                                Alexander Palcu                ................................................ 

 

                                                                                Attila Pásztor 

                                                                                starosta obce                     .................................................. 



 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


