
Z Á P I S N I C A 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného dňa 

24.11.2022 

o 18:00 hod. na obecnom úrade v Ladmovciach 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: Garanyi Marián, Palcu Alexander, Juraj Bodnár,  

                                                        Kozma Ladislav, Varga Tibor 

Ospravedlnení poslanci:                 ---- 

Neospravedlnení poslanci :            ---- 

 

Ostatní prítomní :                           Attila Pásztor – starosta obce 

                                                       Oliver Kiss Ing. – hlavný kontrolór 

                                                       Denisa Garanyiová – Predsedníčka volebnej komisie 

Program  
1. Úvodné náležitosti: 
a) Štátna hymna – Állami himnusz 

b) Otvorenie zasadnutia – Az alakuló ülés megnyitója 

c) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – A jegyzőkönyv vezető és hitelesítőinek  

                                                                                   a kinevezése 

d) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

Beszámoló a 2022-es év helyhatósági választások eredményeiről 

e) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenie ustanovujúceho  

zasadnutia novozvoleným starostom 

Az újonnan megválasztott polgármester beiktatása 

f) Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva – Az újonnan megválasztott képviselő  

                                                                                            testület beiktatása 

g) Vystúpenie novozvoleného starostu – A polgármester beszámolója  

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia – A program elfogadása 

3. Poverenie zástupcu starostu – Az alpolgármester megválasztása 

4. Určenie platu starostu - Polgármester fizetésének az elfogadása  

5. Návrh rozpočtu na roky 2023-2025- A költségvetési terv javaslata és elfogadása a 2023-2025 évre 

6. Rôzne – Egyébb dolgok és problémák megvitatása 

7. Diskusia- Diszkúzió 

 8. Záver - Befejezés 

 



1.Úvodné náležitosti: 

a) Vypočutie Štátnej hymny 

b) Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, privítal prítomných  

c) Starosta obce poveril za zapisovateľku zápisnice Eleonóru Pásztorovú  a za overovateľov 

zápisnice Alexandra Palcua a Juraja Bodnára 

Uznesenie : 1c/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za : 

Zapisovateľku zápisnice: Eleonóru Pásztorovú  

Overovateľov zápisnice: Alexander Palcu , Juraj Bodnár,  

Uznesenie prijaté:  

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

 

d) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

Starosta obce požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov 

samosprávy obce zo dňa 29.10.2022 Denisu Garanyiovú , aby oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb. Predsedníčka prečítala zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku 

volieb. 

1. Ladislav Pál – nezávislý kandidát : s počtom hlasov 11 

2. Attila Pásztor- nezávislý kandidát. S počtom hlasov  155 

Za starostu obce bol zvolený Attila Pásztor 

Uznesenie: 1d/2022 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva 

Uznesenie prijaté:  

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

 

e) Zloženie sľubu novozvoleného starostu  

Predseda miestnej volebnej komisie p. Denisa Garanyiová 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. 

Uznesenie 1e/2022 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce Attila Pásztor zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce 

Uznesenie prijaté:  

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

f) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Zvolený poslanci na vyzvanie starostu obce zložili zákonom predpísaný sľub vyhlásením „tak 

sľubujem“ a sľub potvrdili aj svojim podpisom. Poslanci prebrali Osvedčenia o zvolení za 

poslanca obecného zastupiteľstva. Tlačivo zloženia sľubu  poslancov obecného zastupiteľstva 

so znením sľubu a podpisom poslancov  OZ tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Prezentovalo sa 5 poslancov 

Uznesenie: 1f/2022 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Marián Garanyi 

                                                                                                  Alexander Palcu  

                                                                                                  Juraj Bodnár 

                                                                                                  Ladislav Kozma 

                                                                                                  Tibor Varga 

 

Uznesenie prijaté:  

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

 

g) Vystúpenie novozvoleného starostu 

Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za doterajšiu prácu ktorú vykonali 

v predošlom volebnom období a novozvoleným poslancom poprial veľa úspechov do 

nastávajúceho volebného obdobia. 

Prezentovalo sa 5 poslancov 

Uznesenie 1g/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie starostu obce. 

Uznesenie prijaté:  

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

 



Bod.č. 2                                                                                                                                       

Schválenie 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 nevrhnutých bodov programu.  

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

 

Uznesenie č. 2/UZ/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo ďalší program zasadnutia jednohlasne schválilo podľa navrhnutých 

bodov. 

Uznesenie prijaté:  

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

 

Bod.č. 3 

Poverenie zástupcu starostu 

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 Mariana 

Garanyiho.aj bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade  

neprítomnosti starostu obce.  

Zároveň sa opýtal menovaného, či s poverením súhlasí. Poslanec OZ p. Marián Garanyi sa 

vyjadril že poverenie starostu obce prijíma. V poverení je zakotvený rozsah kompetencii 

zástupcu starostu. Písomné poverenie zástupcu starostu obce tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Uznesenie č. 3/UZ/2022 

a) Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  za zástupcu starostu obce Mariana  Garanyiho  

 

b) Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Mariana Garanyiho zvolávaním a vedením 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie prijaté:  

Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných: 5 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 1 

 

Bod.č. 4 

Určenie platu starostu obce 

Pred schválením platu starostu obce oboznámil prítomných poslancov, že o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obci 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 do 500 je 1,65. Túto minimálnu výšku mesačného platu starostov má možnosť 

obecné zastupiteľstvo svojim rozhodnutím zvýšiť do 60 %. 

Starosta uviedol , že v predchádzajúcom volebnom období mal schválený minimálnu výšku 

mesačného platu bez zvýšenia . Starosta poprosíl prítomných poslancov aby dali navrch na 

jeho mesačný plat zvýšením alebo bez navýšenia.  

Uznesenie č.4/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov vo výške základného platu s navýšením 40%  

Uznesenie prijaté:  

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

 

Bod č. 5  
Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 
 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so skutočnosťou, že od vyvesenia návrhu rozpočtu, 

ktorý bol na 15 dní vyvesený  na  pripomienkovanie na úradnej tabuli obce a na webovej 

stránke obce. V priebehu 15 dní neobdržala obec žiadne pripomienky. Starosta obce poprosil 

hlavného kontrolóra Ing. Olivera Kissa aby prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu obce. 

Hlavný kontrolór po prečítaní stanoviska odporúčal Obecnému zastupiteľstvu predložený 

návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť a viacročný rozpočet na rok 2024-2025 zobrať na 

vedomie. Starosta obce dal návrh na možnosť úpravy rozpočtu obce v rozsahu 5% bez 

prerokovania s poslancami OZ. 

 

Uznesenie č.5/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje bez výhrad rozpočet na rok 2023: 

-príjmová časť rozpočtu bežný príjem  – 185 450, - € 

-výdavková časť rozpočtu bežný výdaj – 185 450, -€ 

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh starostu obce možnosť úpravy rozpočtu obce 

v rozsahu 5% bez prerokovania s poslancami OZ.  

 

Uznesenie prijaté:  

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

 

 

 

Uznesenie č. 6/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2024-2025 



 

Uznesenie prijaté:  

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

 

Bod.č.  6 

Rôzne 

 

a) Starosta obce podal návrh na používanie osobného motorového vozidla vo vlastníctve 

starostu obce pre služobné účely obce Ladmovce 

 

Uznesenie č.7/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje používanie osobného motorového vozidla vo 

vlastníctve starostu obce pre služobné účely. 

Uznesenie prijaté:  

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

 

b) starosta obce informoval prítomných poslancov že na kostolnej ulici pri č.domu 100 

k prístupovej ceste od cintorínu bola namontovaná  dopravná značka „zákaz 

vjazdu“.na hlavnú ulicu. Dôvodom namontovanie bola  vážna dopravná nehoda na 

hlavnej ulici. 

 

Uznesenie č.8/UZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne berie na vedomie informáciu o namontovanej dopravnej 

značky na kostolnej ulici 

 

Uznesenie prijaté:  

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

 

c) Prejednanie usporiadania Mikulášskej oslavy 

 

Starosta obce podal návrh na usporiadanie Mikulášskej oslavy 9. decembra pri adventnom 

venci o 17:00 hodine. Prítomným občanom bude poskytnuté teplé nápoje a zákusky. 

Deťom budú odovzdané Mikulášske baličky, ktoré sponzoroval Miestny spolok červeného 

kríža. 

 

Uznesenie č.9/UZ/2022 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie oslavy Mikuláša dňa 9. decembra 

 

Uznesenie prijaté:  

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

 

d) Prejednanie bývanie občana p.Margity Bodnárovej  

 

Starosta navrhol prejednanie občana p. Margity Bodnárovej ktorá je vedená ako 

bezdomovkyňa,  obec jej poskytla náhradne bývanie v priestoroch šatni na futbalovom 

ihrisku . Nakoľko spomínaná osoba od augusta 2022 dostáva starobný dôchodok , treba ju 

upozorniť  aby riešila čím skôr bývanie v sociálnom inštitúte , v domove sociálnych 

služieb. Poslanci OZ navrhli aby starosta zavolal p. Bodnárovú na obecný úrad a v 

prítomnosti poslancov treba  jej vysvetliť situáciu.  

 

Uznesenie č. 10/UZ/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu , riešenie bývanie p. Bodnárovej Margity 

 

Uznesenie prijaté:  

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

 

Bod č. 7 

Diskusia 

 

Bez diskusných príspevkov 

 

Bod č. 8 

Záver 

 

Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, p. starosta poďakoval poslancom že sa 

zasadnutia zúčastnili a ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

V Ladmovciach , dňa: 24.11.2022 

 

 

---------------------------------------                                       .---------------------------------------- 
            Eleonóra Pásztorová                                                                                Attila Pásztor 

             Zapisovateľka                                                                       starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

--------------------------------------                                        ------------------------------------------ 



       Alexander Palcu                                                                           Juraj Bodnár 


