
 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného  dňa 03.06.2021 

o 18:00 hod. na obecnom úrade v Ladmovciach 

 
Prítomní poslanci OZ: Palcu Alexander, Varga Viktória, Garanyi Marián , Bodnár Juraj 

Neprítomný poslanci OZ : Tomáš Szabó 

Hlavný Kontrolór: Ing. Kiss Oliver 

Starosta obce: Attila Pásztor 

 

 

Zapisovateľka: Eleonóra Pásztorová 

 

Program zasadnutia: 

1.Otvorenie 

2.Vymenovanie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3.Schválenie programu zasadnutia                                                                                                                                       

4.Schválenie záverečného účtu za rok 2020 a Výročnej správy za rok 2020 

5.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

6.Prerokovanie opravy cestnej komunikácie II.etapa 

   (spojovacie ulice medzi jednotlivými ulicami) 

7.Informačnésprávy o projektoch                                                                                                                                       

8.Rôzne-Prejednanie žiadosti 

 9.Diskusia 

10.Záver 

 

              

 

1. Otvorenie 

 

Starosta obce Ladmovce zahájil zasadnutie Obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a 

oboznámil ich s programom rokovania. 

Konštatoval, že z 5 poslancov je prítomný 4 poslanci OZ, teda zasadnutie vyhlásil za uznášania 

schopné . 

 

 

2. Vymenovanie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

 Pán starosta podal návrh na schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice. Za 

overovateľov zápisnice navrhol poslanca Mariána Garanyi a poslankyňu Viktóriu Vargu. Za 

zapisovateľa Eleonóru Pásztorovú. 

 

Uznesenie č. 14/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice. 

 

Za                         : Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár 

Proti                     :   -   -   - 

Zdržal sa              :   -   -   - 

 



 

 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

   

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia tak, ako bol uvedený 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. 15/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

Za                       : Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár 

Proti                   : ----------- 

Zdržal sa            : ----------- 

 

 

4.Schválenie záverečného účtu za rok 2020 a Výročnej správy za rok 2020 

Starosta obce odovzdal slovo kontrolórovi obce Ing. Oliverovi Kissovi ,ktorý oboznámil poslancov 

OZ  Záverečný účet obce Ladmovce za rok 2020, Prečítal celoročné hospodárenie obce, a rozobral 

niektoré položky rozpočtového hospodárenie za rok 2020. Zároveň predložil Hodnotiacu správu k 

záverečnému účtu obce Ladmovce 2020 . 

Pán kontrolór   na základe výsledkov rozpočtového hospodárenia v roku 2020 podal návrh na 

schválenie záverečný účet za rok 2020 bez výhrad . 

 

Výročnú správu obce dostali poslanci v elektronickej podobe, na zasadnutí sa už nečítala. Výročná 

správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená o smerovanie obce a 

demografické údaje o obyvateľoch. 

Výročnú správu obce za rok 2020 poslanci zobrali na vedomie. 

 

Starosta obce na základe údajov zo záverečného účtu obce za rok 2020 uviedol, že obec Ladmovce 

za rok 2020 dosiahla prebytok hospodárenia vo výške 18.792,03 €. Starosta obce doporučil prebytok 

hospodárenia v plnej výške použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Poslanci jednohlasne schválili tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2020 v 

plnej výške 18.792,03 €, na použitie kapitálových výdavkov v roku 2021. 

 

Uznesenie č. 16/2021 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje záverečný účet obce Ladmovce za rok 2020  bez výhrad 

 

 

Za                       : Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár 

Proti                   : 

Zdržal sa            : 

 

Uznesenie č. 17/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Výročnú správu obce Ladmovce za rok 2020 berie na vedomie 

 

 

Za                       : Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár 

Proti                   : -------- 

Zdržal sa            :  -------- 



 

 

Uznesenie č. 18/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2020 

v plnej výške 18.792,03 €, na použitie kapitálových výdavkov v roku 2021. 

 

  

Za                       : Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár 

Proti                   : ---------- 

Zdržal sa            : ---------- 

 

 

5.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

 

V tomto bode programu starosta obce predložil plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na 

obdobie Júl – December 2021 a slovo dal hlavnému kontrolórovi  obce. 

Pán kontrolór uviedol ,že plán kontrolnej činnosti bol v stanovenej lehote na mieste na to určenom 

vyvesený a prítomných oboznámil, aké konkrétne činnosti bude za uvedené obdobie vykonávať. 

Starosta obce požiadal prítomných poslancov, ak majú na doplnenie k plánu kontrolnej činnosti 

doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy, aby ich predložili. Nikto z prítomných poslancov nepredložil 

žiadny návrh, preto dal starosta obce za predložený návrh hlasovať. 

 

Uznesenie č. 19/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra za II polrok 2021. 

 

  

Za                       : Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár 

Proti                   : ---------- 

Zdržal sa            : ---------- 

 

 

6.Prerokovanie opravy cestnej komunikácie II.etapa – (spojovacie ulice) 

 

Pán starosta informoval prítomných poslancov  že  na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bol 

vybratý uchádzač s najnižšou cenou – CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o. Realizácia stavebných 

úprav , asfaltovanie spojovacích ulíc sa uskutoční v mesiaci júl. Cena za dodanie celej zákazky je 13 

134,62 €. Pán starosta navrhol aby  finančné prostriedky na úpravu cestnej komunikácie  boli použité  

z rezervného fondu v plnej výške. Starosta požiadal poslancov OZ o ich vyjadrenia . Poslanci 

jednohlasne vzali na vedomie informácie ohľadom opravy cestnej komunikácie a súhlasili použiť 

finančné prostriedky z rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 20/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasné súhlasí použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na opravu 

cestných komunikácii ( spojovacie ulice ). 

 

Za:                     : Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár 

Proti                   : ---------- 

Zdržal sa            : ---------- 

 



 

 

7. Informačné správy o projektoch 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o projekte, ktorý sa pripravuje v rámci projektu MAS 

TOKAJ Rovina – úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrisk 

Starosta navrhol že v rámci projektu aby sa upravilo a obnovilo  detské ihrisko v MŠ a terajšie hracie 

zostavy by sa premiestnili na verejné detské ihrisko za kostolom. 

 

Uznesenie č. 21/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o projekte v rámci MAS TOKAJ ROVINA 

 

Za:                     : Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár 

Proti                   : ---------- 

Zdržal sa            : ---------- 

 

 

8. Rôzne – Prejednanie žiadosti 

 

   a.) Starosta obce predložil žiadosť od p. Vaszila Gabriela o prenajímanie časti pozemku vo 

vlastníctve obce.   ( felső délő ) p. Vaszil uvedený pozemok chcel by využívať na skladovanie 

stavebného materiálu . 

Po prejednaní , obecné zastupiteľstvo jednohlasne uviedol že  nesúhlasí s prenájmom obecného 

pozemku a treba písomne vyzvať p. Vaszila aj p. Orosza aby odstránili skládky ktoré tam uložili. 

Obecné zastupiteľstvo určil termín na odstránenie do 31.07.2022. 

 

Uznesenie č. 22/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne neschvaľuje prenájom časti obecného pozemku . 

 

Za:                     : Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár 

Proti                   : ---------- 

Zdržal sa            : ---------- 

 

 

     b.) Starosta informoval  prítomných že  na základe uznesenia č.10/2021  zo dňa 07.04.2021  kúpa 

pozemkov od p. Kovácsa ,kúpno-predajná zmluva  bude  podpísaná , zverejnená na webovom sídle 

obce a dohodnutá kúpna cena bude prevedená na  bankový účet predávajúceho. Kúpna zmluva s 

návrhom  bude  odovzdaná na odbor katastra. 

 

Uznesenie č. 23/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o kúpu pozemkov 

 

 

Za:                     : Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár 

Proti                   : ---------- 

Zdržal sa            : ---------- 

 

 

 



 

 

 

   c.) Smernica o vybavovaní sťažností -  na základe upozornenia hlavného kontrolóra bola 

vypracovaná  Smernica  o vybavovaní sťažností, ktorú poslanci  dostali v elektronickej podobe na 

pripomienkovanie. Nakoľko neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky starosta dal návrh na 

schválenie smernicu . 

 

Uznesenie č. 24/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje Smernicu o vybavovaní sťažnosti 

 

Za:                     : Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár 

Proti                   : ---------- 

Zdržal sa            : ---------- 

 

 

   d.) Deň deti a rodiny -  na koľko pandemická situácia -Covid 19  v Trebišovskom okrese sa zlepšila 

a na základe Covid automatu sú povolene zorganizovať spoločenské podujatie, starosta navrhol aby 

cez letné prázdniny za dodržania všetkých opatrení sa uskutočnil Deň deti a rodiny. 

Po prejednaní , Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo že 17.júla.2021 bude zorganizovaný Deň deti a 

rodiny v obci Ladmovce. 

 

 

Uznesenie č. 25/2021 

 Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne súhlasí organizovať Deň deti a rodiny 

 

Za:                     : Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár 

Proti                   : ---------- 

Zdržal sa            : ---------- 

 

 

9.Diskusia 

     

     Bez diskusných príspevkov 

 

10. Záver 

 Na koľko sa vyčerpali všetky body programu, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

V Ladmovciach dňa , 03.06.2021                                                     Attila Pásztor 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

Overovatelia:  Varga Viktória 

 

                        Garanyi Marián 

 

 

 


