
Z Á P I S N I C A

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného  dňa 23.08.2022
o 18:30 hod. na obecnom úrade v Ladmovciach

Prítomní poslanci OZ: Palcu Alexander, Varga Viktória, Garanyi Marián , Silvia Pósová 
                                      
Neprítomní poslanci OZ : Juraj Bodnár (ospravedlnený)
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. Prejednanie a schválenie VZN – o určení výšky mesačného príspevku v MŠ a 

a školských zariadeniach
6. Informácie o priebehu realizovaných projektoch
7. Prejednanie rekonštrukcie prístupovej cesty k verejnému cintorínu
8. Správa o Voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022

                  9.   Rôzne
                 10.  Diskusia
                 11.  Záver
                 
 

1. Otvorenie

Starosta  obce  Ladmovce  zahájil  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  ,  privítal  prítomných  a
oboznámil ich s programom rokovania.
Konštatoval, že   počet prítomných poslancov je 4 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. 34/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  4 Za: 4 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 Alexandra Palcua

Uznesenie č. 35/2022
Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schvaľuje  za:
- zapisovateľa zápisnice:                                    Eleonóru Pásztorovu
- overovateľov zápisnice:                                   Silviu Pósovu a Alexandra Palcua

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  4 Za: 4 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.36/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení prijatých uznesení.

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0

5. Prejednanie a schválenie VZN – O určení výšky mesačného príspevku v MŠ a školských
    zariadeniach 
Starosta  oboznámil  poslancov OZ, že účinnosťou od 1.09.2022 dochádza k zmene v školských
zariadnieach. Zmeny sa týkaju  výšky mesačného príspevku MŠ a školskom zariadení zriadených
obcou Ladmovce .Mesačný príspevok v MŠ 5 € mesačne a ŠKD 5 € mesačne na jedno dieťa .
Poslancov požiadal o pripomienkovanie návrhu VZN. Zo starny poslancov ani zo strany verejnosti
neboli podané žiadné pripomienky v stanovenom termíne.

Uznesenie č. 37/2022
Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje  VZN  4/2022  o  určení  výšky  mesačného  príspevku  v  MŠ  a
školských zariadeniach zriadených obcou s účinnosťou od 1.9.2022.

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0

6. Infomácie o priebehu realizovaných projektoch

Starosta informoval prítomných poslancov  o pebiehajúcich projektoch 
– Požičovňa Kanoe –  1. kontrola bola vykonaná zo stary KSK , počas kontroly neboli zistené

nedostatky. Ukončenie  a odovzdanie  projektu sa plánuje koncom septembra/2022
–

Uznesenie č. 38/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informačné správy o projekte Požičovňa Kanoe

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0



7.Prejednanie rekonštrukcie prístupovej cesty k verejnému cintorínu
Starosta  po  predchádzajucej  konzultácii  s  členmi  OZ  požiadal  prítomných  poslancov  aby  sa
vyjadrili k oprave pristupovej cesty k verejnemu cintorínu v dlžke 130 m. Pristupova cesta už dlhé
roky je dezolatnom stave . Financovanie tohto projektu by sa realizovalo z vlastných zdrojov  z
rozpočtu obce. Predpokladaná hodnota vykonanej práce bude  vo výške 9000,- € . 

Uznesenie č. 39/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu prístupovej cesty k verejnému cintorínu

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0

8. Správa o voľbách do orgánov samosprávy obcí

 Starosta obce p. Pásztor informoval prítomných poslancov že podanie kandidatnej litiny pre voľby
do obecného zastupiteľstava a za starostu obce je do 30.08.2022
p. Pásztor informoval prítomných že bude kandidovať ako starosta obce na volebné obdobie 2022-
2026 ako nezávyslí kandidát. 

Uznesenie č. 40/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy a informácie o Voľbách do orgánov samosprávy
obcí .

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0

9. Rôzne

– starosta obce informoval prítomných o obecných slávnostiach konaných dňa 06.08.2022,
tohtoročné oslavy prebehli úspešne bez problemov. Poďakoval každým za spoluprácu pri
organizácii s súvislosti s uskutočnenými oslavami.

– Miestná  základana škola  vďaka podpore projektu  Betlen  Gábor  alapítvány z  maďarska-
projekt na podporu maďarskej menšiny vo výške 1300 €  boli zabezpečené nové počitačové
zostavy pre žiaci ZŠ Ladmovce 

  
Uznesenie č. 41/2022
 Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  informácie  o  obecných  slávnostiach  a  o  zakúpených
počitačoch pre ZŠ. 

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  4 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

       - starosta obce podal návrh na zvýšenie  nájmu za nebytový priestor , ktorý používa Slovenská
pošta , zvýšenie odvovodňil na základe súvisiacím zvyšovanie energie. Navrhol nájom zvyšiť na
300 € /rok účinosťod 01.01.2023



Uznesenie č. 42/2022

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje   zvýšenie nájmu za užívanie nebytových priestorov v
objekte obecného úradu 300 €/rok účinosť od 01.01.2023.

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  4 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

10. Diskúsia

– poslanec  p.  Garanyi  sa  informoval  ,  že  p.  Orosz  Mikulás  kedy bude  ochotný odstrániť
stavebný odpad z obecného pozemku a či už bol opätovne upozornený na odstrannie . OZ
určil termín na odstranení do konca júla 2022 , do stanoveného termínu nebol odstranený. 

  p.starosta povedal  že p. Orosz  čo najkratšom čase bude vyzvaný na odstranenie stavebného
odpadu 

11. Záver
      Starosta Obce poďakoval všetkým za účasť  a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

    V Ladmovciach dňa, 23.08.2022

                                                                                                                  Attila Pásztor
                                                                                                                  starosta obce

     Overovatelia zápisnice: Silvia Pósová
                                            Alexander Palcu


