
 

 

Z Á P I S N I C A 

 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného  dňa 24.05.2022 

o 17:30 hod. na obecnom úrade v Ladmovciach 

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

                                      Silvia Pósová 

Neprítomní poslanci OZ : ------ 

Hlavný Kontrolór: Ing. Kiss Oliver 

Starosta obce: Attila Pásztor 

 

Zapisovateľka: Eleonóra Pásztorová 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

5. Schválenie záverečného účtu za rok 2021 

6. Predloženie Výročnej správy za rok 2021 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2022 

8. Schválenie dodatku VZN č. 15/2020 o Obecných poplatkoch 

                  9.   Správa o priebehu realizovaných projektoch 

                 10.  Preklenovací úver – Prefinancovanie projektu TRŽNICA 

                 11.  Rôzne 

                 12.  Diskusia 

                 13.  Záver                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

1. Otvorenie 

 

Starosta obce Ladmovce zahájil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, privítal prítomných a oboznámil 

ich s programom rokovania. 

Konštatoval, že   počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

 

2. 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. 15/2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie prijaté: 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 



3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta poveril spísaním zápisnice p. Eleonóru Pásztorovú 

Za overovateľov zápisnice určil p. Silviu Pósovú a Viktóriu Vargu 

 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schvaľuje  za: 

- zapisovateľa zápisnice:                                    Eleonóru Pásztorovu 

- overovateľov zápisnice:                                   Silviu Pósovu a Viktóru Vargu 

 

Uznesenie prijaté: 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že z predošlého Obecného zastupiteľstva boli 

splnené všetky uznesenia. 

Uznesenie č.17/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie prijaté: 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

5. Scválenie záverečného účtu za rok 2021 

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

OZ Záverečný účet obce Ladmovce  za rok 2021. Prečítal celoročné hospodárenie obce, a rozobral 

položky rozpočtového hospodárenia za rok 2021. Zároveň predložil hodnotiacu správu k 

zaverečnému účtu  obce Ladmovce 2021. 

Pán Kiss na základe výsledkov rozpočtového hospodárenia v roku 2021 podal návrh na schválenie 

záverečný účet za rok 2021 bez výhrad. 

Starosta obce na základe údajov zo záverečného účtu obce za rok 2021 uviedol, že obec Ladmovce 

za rok 2021 dosiahla prebytok  hospodárenia vo výške 18448,07 Eur. Starosta obce doporučil 

prebytok hospodárenia v plnej výške 18448,07 € na použitie kapitálových výdavkov v roku 2022. 

 

Uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Ladmovce za rok 2021 bez výhrad 

Prebytok hospodárenia schvaľuje použiť v plnej výške na kapitálové výdavky.  

Uznesenie prijaté: 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

6.Predloženie Výročnej Správy za rok 2021 

Výročnú správu obce Ladmovce  poslanci OZ dostali v elektronickej forme, 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 2021 poslanci OZ zobrali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu  za rok 2021 

 

Uznesenie prijaté: 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 



 

7.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

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

obdobie Júl-December 2022 a slovo dal hlavnému kontrolórovi obce. Pán Kiss oboznámil 

prítomných, aké konkrétne činnosti bude za uvedené obdobie vykonávať. Nikto z prítomných 

poslancov memál pripomienky k  predloženým návrhom. 

 

Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra za II polrok 2022. 

 

Uznesenie prijaté: 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

8.Schválenie dodatku VZN č.15/2020 o Obecných poplatkoch 

Starosta obce predložil na schválenie Dodatok č. 1 k VZN č. 15/2020 o Obecných polatkoch za  predaj  

kuka nádobu 120 L na komunálný odpad  a  to za predajnú cenu 30,- € . Oznámil, že k schválenému 

návrhu VZN Obec v stanovenej odvolacej lehote neobdržala žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 21/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 

15/2020 o miestných poplatkoch za  predaj kuka nádobu 120 L na komunálný odpad . 

 

Uznesenie prijaté: 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

9. Správa o priebehu realizovaných projektoch 

 

- Splavujeme Bodrog, požičovňa kanoe – stavenisko bolo odovzdané pre zhotoviteľa Firma 

STAVEK , Varšavská 17 Košice na základe vyhodnotenia ponúk Verejného obstarávania 

- Tržnica Ladmovce – Pojednávanie s zhotoviteľom/ STAVOSERVIS TREBIŠOV/  podľa platných 

podmienok dohodnutých v zmluve o dielo 

- Rekonštrukcia časť chodníkov v obci Ladmovce – projekt cez Mas Tokaj. Odovzdané 

požadované dokumenty k projektu okrem nájomnej zmluvy s KSK, ktorá je v štádiu riešenia. Starosta 

predložil na schválenie spolufinancovanie projektu najmenej 5% z celkovej ceny vo výške 975,- €. 

  

Uznesenie č. 22/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schvaľuje spolufonancovnie projektu "Rekonštrukcia 

miestných komunikácii a chodníkov v obci Ladmovce". Vo výške 5% t.j. 975,- € z celkových 

oprávnených výdavkov. Kód výzvy: IROP-CLLD-Q088-512-006,aktivita B2 

 

Uznesenie prijaté: 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

10. Preklenovací úver – Prefinancovanie projektu Tržnica 

 

Starosta  informoval prítomných o tom, že projekt TRŽNICA je vo fáze, kedy treba zabezpečiť 

finančné krytie výdavkov projektu. Obecnemú zastupiteľstvu navrhol schváliť prijatie 

preklenovacieho úveru vo výške 35 000,- €. Dôvodom návrhu na prijatie preklenovacieho úveru je 



potreba vykrztia výdavkov projektu do doby poukazania nenávratného finančného príspevku. 

  

Uznesenie č. 23/2022 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje čerpanie preklenovacieho úveru vo výške 35 000,-€ k 

projektu TRŽNICA. 

 

Uznesenie prijaté: 

 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

11.Rôzne 
a) Dotácia pre DHZO – starosta informoval prítomných poslancov že pre rok 2022 Dobrovoľný 

hasičský zbor bola poskytnutá dotácia vo výške 1400,- €  ktorú môžeme čerpať na zabezpečenie 

materiálno-technického vybavenia DHZO 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o dotáciu pre DHZO 

 

Uznesenie č. 24/2022 
 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

b) Žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR – starosta navrhol finančne podporiť vo výške 50,- € 

Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR. 

 

Uznesenie č. 25/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú výpomoc vo výške 50,- €  pre DPO SR 

 

 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

c) Kosenie verejného cintorína 
 

Starosta informoval prítomných poslancov že zo strany niektorých obyvateľov boli sťažnosti, 

ohľadom kosenia cintorína. Kosenie medzi hrobmi sa vykonáva krovinorezom, pričom dochádza k 

úletu trávy a kameňa do okolia i na hrobové miesta. 
Starosta navrhol že najbližšie kosenie bude dopredu vyhlásené cez verejný rozhlas aby obyvatelia mohli 

dopredu pokosiť alebo vyznačiť hrobové miesta, kde netreba kosiť. 
 
Uznesenie č. 26/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu ohľadom kosenia verejného cintorína 
 

 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



d) Deň Deti 
 

Starosta informoval poslancov že Deň deti 1.júna budú oslavovať v Základnej škole a Materskej škole 

spoločne kam pozývajú aj ostatné deti z obce . Program zabezpečia učiteľky a obec tento rok nebude 

rozdávať balíčky pre deti ale zabezpečí interaktívné vystúpenie hudobno tanečnej skupiny z 

Maďarska.  Cena za predstavenie  je 150,- € . 

 

Uznesenie č. 27/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaluje program v rámci MDD 

 

Uznesenie prijaté: 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

e)  Verejná schôdza 
 

Starosta navrhuje zorganizovať verejnú schôdzu pre občanov  obce Ladmovce 02.07.2022 

 

Uznesenie č. 28/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadať verejnú schôdzu pre obyvateľov 

 

Uznesenie prijaté: 

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

12. Diskusia 
 

Bez diskusných príspevkov 

 

13. Záver 
 

Nakoľko sa vyčerpali všetky body programu, starosta obce poďakoval poslancom a ostatným 

prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

V Ladmovciach dňa: 24.05.2022 

 

 

 

Overovatelia: Silvia Pósová 

                                                                                                              Attila Pásztor 

                         Viktória Varga                                                            Starosta Obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


