
Z Á P I S N I C A 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného dňa 9.12.2020 

o 16:00 hod. na obecnom úrade v Ladmovciach 

 
Prítomní poslanci OZ: Palcu Alexander, Tomáš Szabó, Varga Viktória, Marian Garanyi 

Hlavný kontrolór: neprítomný – ospravedlnený kvôli nariadenej karantény COVID-19 

Poslanec OZ: Juraj Bodnár – neprítomný ,ospravedlnený 

Starosta 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. Prejednanie a schválenie VZN 

6. Prejednanie a schválenie rozpočtu na rok 2021 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021 

8. Rôzne 

9. Záver 

 
 
 
 
 
 

1. Otvorenie 

 
Zasadnutie OZ v Ladmovciach otvoril a viedol starosta obce Attila Pásztor, ktorý na začiatku 

privítal všetkých prítomných poslancov OZ . Konštatoval, že z 5 poslancov je prítomný 4 

poslanci OZ, teda zasadnutie vyhlásil za uznášaniaschopné. 

 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 
Starosta poveril spísaním zápisnice p.Eleonóru Pásztorovú. 

Za overovateľov zápisnice určil p. Tomáša Szaba a p. Mariana Garanyiho. 

 
 Uznesenie č.44/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice. 

 
Za : Alexander Palcu, Viktória Varga ,Marián Garanyi 

Proti: : - - - - 

Zdržal sa : Tomáš Szabó 



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. 45/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 

Za : Tomáš Szabó, Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi 

 
Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 

 
 
 

 
4. Plnenie úloh predošlého zasadnutia 

 

Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva vykonal starosta 
obce, ktorý konštatoval ,že uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie úloh. 

 
Za: Tomáš Szabó, Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi 

 
Proti : - - - - 

 
Zdržal sa : - - - - 

 
 
 

5. Prerokovanie a schválenie VZN 
 
a.) schválenie VZN 13/2020 o miestnych daniach 

 

Starosta požiadal o pripomienkovanie návrhu VZN 13/2020 – o miestnych daniach na území 
obce, ktorá bola spracovaná fy. MO&AD s.r.o., ktorá sa špecializuje na normotvornú a právnu 
pomoc na vypracovanie normatívnych dokumentov obce a to z dôvodu, aby všetky dokumenty 
boli v súlade s aktuálnou legislatívou. K návrhu VZN nikto nepredložil pripomienkovanie, 
starosta dal znenie VZN 13/2020 – o miestnych daniach na území obce v obci schváliť. 
Schválením VZN 13/2020 o miestnych daniach na území obce stráca účinnosť doterajšie VZN 
3/2019. Nové VZN o miestnych daniach na území obce Ladmovce nadobúdajú účinnosť 
01.01.2021. 

 
 

 Uznesenie č. 46/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 13/2020 o miestnych daniach na území obce v obci 

Ladmovce 

Za : Tomáš Szabó, Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi 

Proti : - - - - 

Zdržal sa        : - - - - 



 

b.) schválenie VZN 14/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 
 

Starosta požiadal o pripomienkovanie návrhu VZN 14/2020 – o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady , ktorá bola spracovaná fy. MO&AD s.r.o., ktorá 
sa špecializuje na normotvornú a právnu pomoc na vypracovanie normatívnych dokumentov 
obce a to z dôvodu, aby všetky dokumenty boli v súlade s aktuálnou legislatívou. K návrhu VZN 
nikto nepredložil pripomienkovanie, starosta dal znenie VZN 14/2020 – o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Ladmovce schváliť. Schválením VZN 
14/2020 o miestnych daniach na území obce stráca účinnosť doterajšie VZN 4/2019. Nové  
VZN o miestnych daniach na území obce Ladmovce nadobúdajú účinnosť 01.01.2021. 

 
 

 Uznesenie č. 47/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 14/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady   

a drobné stavebné odpady v obci Ladmovce. 

Za : Tomáš Szabó, Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi 

Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 
 

c.) schválenie VZN o obecných poplatkoch 
 

Starosta požiadal o pripomienkovanie návrhu VZN 15/2020 – obecných poplatkoch v obci 
Ladmovce, ktorý bol vyvesený v zákonom stanovenej lehote každému k dispozícii na úradnej 
tabuli obce aj zverejnený na webovej stránke obce. K návrhu VZN 15/2020 – o obecných 
poplatkoch nikto nepredlžil pripomienkovanie , starosta dal hlasovať o predložený VZN 15/2020 
o obecných poplatkoch ktorý nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 

 

 Uznesenie č. 48/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 15/2020 o obecných poplatkoch v obci Ladmovce 

 
Za : Tomáš Szabó, Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi 
Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 

 

 
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2021 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so skutočnosťou, že od vyvesenia návrhu rozpočtu, 
ktorý bol na 15 dní vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce, aby sa občania 
mohli k tomuto návrhu vyjadriť resp. predložiť pripomienky v priebehu 15 dní neobdržala obec 
žiadne pripomienky. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov že hlavný kontrolór obce 
Ing. Oliver Kiss poslal písomne stanovisko k návrhu rozpočtu obce Ladmovce na roky 2021 – 
2023 v ktorom odporúča Obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť. 
Starosta s poslancami OZ detailne prejednali jednotlivé položky návrhu rozpočtu. Rozpočet   
bol zostavený ako vyrovnaný. 
-príjmová časť rozpočtu celkom vo výške    185 600,00 € 
-výdavková časť rozpočtu celkom vo výške 185 600,00 € 

OZ odsúhlasilo návrh starostu obce na možnosť úpravy rozpočtu obce v rozsahu 5% bez 
prerokovania s poslancami OZ. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli pripomienky pristúpili k hlasovaniu: 



 Uznesenie č. 49/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Ladmovce na rok 2021 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet obce na roky 2022 a 2023. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu na možnosť úpravy rozpočtu obce v rozsahu 5% 
bez prerokovania s poslancami OZ. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023. 

 

 
Za : Tomáš Szabó, Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi 
Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 

 
 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 
 

Hlavný kontrolór obce Ing. Oliver Kiss nemohol sa zúčastniť na obecnom zastupiteľstve 
z dôvodu nariadenej karantény COVID-19, preto starosta obce prečítal a oboznámil prítomných 
poslancov s Návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020,ktorý 
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle dňa 20.11.2020. 

 
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, nasledovalo hlasovanie za predložený návrh : 

 

 Uznesenie č. 50/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
I.polrok 2021 

 
Za : Tomáš Szabó, Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi 
Proti : - - - - 

Zdržal sa        : - - - - 

 
 

8. Rôzne 

 
 

a.) Návrh na zvýšenie nájmu za prenajatý priestor 

Starosta obce informoval prítomných poslancov že Zmluva o nájme nebytových priestorov so 
spoločnosťou Slovenská Pošta, a.s. bola uzavretá 27.07.2012 na dobu neurčitú, prenajatá 
plocha je vo výmere 36 m2, stanovená suma nájmu je 19,92 €/rok. Porovnaním ceny 
nájomného nebytových priestorov v našom regióne, navrhuje zvýšiť existujúce nájomné na 
sumu 20 €/mesačne. 

 
 

 Uznesenie č. 51/2020 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje zvýšenie nájmu za nebytové priestory na 

20 €/mesačne 

 
Za : Tomáš Szabó, Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi 
Proti : - - - - 

Zdržal sa        : - - - - 



b.) Žiadosť o dotáciu z environmentálneho fondu 
 

Starosta obce navrhuje podať žiadosť o dotáciu z environmentálneho fondu. Lehota na 
podanie žiadosti končí 15.12.2020. V budúcnosti obec plánuje vybudovať obecnú kompostáreň 
, kde by mohol byť spracovaný biologický rozložiteľný odpad. Ak bude žiadosť o dotáciu 
schválená, obec plánuje nakúpiť stroje, zariadenia, ktoré by pomáhali pri kompostovaní zelene. 

 
 

 Uznesenie č. 52/2020 

Poslanci OZ vzali na vedomie informácie týkajúce sa zapojenia do výzvy z Environmentálneho 
fondu. Schvaľujú podanie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu v rámci výzvy na rok 
2021. 

 
Za : Tomáš Szabó, Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi 

Proti : - - - - 

Zdržal sa        : - - - - 

 
 

9. Záver 
 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 
 
 

 
V Ladmovciach , dňa 09.12.2020 

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

 
Overovatelia zápisnice: Tomáš Szabó ................................................ 

 
Marián Garanyi......... ...................................... 

 
 

 
Attila Pásztor 

Starosta obce 
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