ZÁPISNICA
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného dňa 17.02.2020 o 17:00 hod.
na obecnom úrade v Ladmovciach
Prítomní poslanci OZ: Palcu Alexander, Tomáš Szabó, Viktória Varga, Bodnár Juraj
Zástupca starostu obce: Attila Pásztor
Hlavný kontrolór obce: Ing. Kiss Oliver - neprítomný
Zapisovateľka:
Eleonóra Pásztorová
Ostatný prítomný:
--1. Uznášaniaschopnosť OZ, schválenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice a bodov programu
zasadnutia:
Zasadnutie OZ v Ladmovciach otvoril a viedol poverený zástupca obce Atttila Pásztor, ktorí na
začiatku privítal všetkých prítomných poslancov OZ. Konštatoval, že z 5 poslancov všetci sú prítomný,
teda zasadnutie vyhlásil za uznášaniaschopné a oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia.

2. Schválenie overovateľov zápisnice:
Zástupca obce za overovateľov zápisnice navrhol Tomáša Szaba a Juraja Bodnára

4. Plnenie úloh z predošlého zasadnutia
Zástupca obce skonštatoval, že uznesenia z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva boli
splnené.
Poslanci OZ túto správu zobrali na vedomie.
5. Prejednanie a schválenie VZN
a.) VZN číslo 1/2020 O URĆENÍ MIESTA A ĆASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE
POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZŠ ZRIADENEJ OBCOU

b.) VZN číslo 2/2020 O FINANCOVANIE MŠ A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH OBCOU
c.) VZN číslo 3/2020 O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MŠ A V ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU
d.) VZN číslo 4/2020 O URČENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZŠ ZRIADENEJ OBCOU
e.) VZN číslo 5/2020 DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE LADMOVCE
f.) ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LADMOVCE
Pán zástupca informoval prítomných poslancov že dáva návrh na schválenie nasledujúcich VZN, ktorý
boli vypracované v zmysle pokynov. Uvedené návrhy na VZN boli zverejnené na úradnej tabuly obce..
Poslanci obdržali uvedené návrhy ako pracovný materiál, a vyzval poslancov na podanie pripomienok.
O uvedenom návrhu VZN dal hlasovať .

6. Termíny zasadnutí OZ v roku 2020 – Pán zástupca informoval prítomných poslancov plánované
termíny zasadnutí OZ v roku 2020. 17.02.2020, 20.05.2020, 22.07.2020, 30.09.2020, 09.12.2020
U: 05/2020 – OZ jednohlasne schvaľuje tieto termíny plánovaných zasadnutí

7.Stolnotenisový turnaj - Pán zástupca informoval prítomných poslancov že 14.03.2020
sa uskutoční v miestnom kultúrnom dome stolnotenisový turnaj . Súťažiť sa bude OBEC ZEMPLÍN
a OBEC LADMOVCE . Cieľom podujatia podporiť športovanie a oživiť spoločenský život v obci.
Občerstvenie pre účastníkov bude zabezpečené z sponzorských darov.

9. Rôzne
1.) zástupca informoval prítomných poslancov OZ že na základe skončenie pracovného pomeru
dohodou k 31.08.2019 boli vyplatene dvoj mesačné odstupné p. Veroniky Orosz Végső
Obecné Zastupiteľstvo berie na vedomie finančné vysporiadanie bývalej zamestnankyne
2.) Poslancom bola predložená zaslaná Žiadosť od p.Kovácsa o uzavretie zámennej zmluvy
nehnuteľností v k.ú. Ladmovce. Užívané parcely vo výmere 4638 m2 obec užíva ako verejné
priestranstva a nie je uzavretá žiadna zmluva na užívanie týchto nehnuteľností. Pán Kovács navrhol
riešiť problém zámennou zmluvou nehnuteľnosti vo výmere 4627 m2 ktorý je vo vlastníctve Obce
Ladmovce evidované ako orná pôda.
Zástupca navrhol aby sa zmluva riešila až po predčasných voľbách po zvolení nového starostu obce.
U: 07/2020 – Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasí aby Žiadosť od p. Kovácsa ohľadom
zámennej zmluvy riešili až po zvolení nového starostu obce.

3.)Pán zástupca predložil ďalšiu žiadosť od poľovnícke združenie „VYDRA“ Streda nad Bodrogom,
o poskytnutie poľovných pozemkov na poľovné účely . Pozemky sú vo vlastníctve Obce Ladmovce.
Zástupca obce oboznámil prítomných obsahom žiadosti a predstavil dotknuté pozemky. Obecné
zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť. Poslanec p. Szabó ako nájomca dotknutého pozemku nesúhlasil
aby PZ „VYDRA“ aj naďalej užíval pozemky. Dôvodom nesúhlasu je že užívateľ poľovníckeho revíru
nevykonal potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou a navrhol aby
pozemky boli poskytnuté pre druhé poľovnícke združenie. Ostatný členovia OZ vyjadrili nesúhlas
a žiadalo zástupcu aby prehodnotil situáciu . Pán zástupca sa rozhodol že predložená žiadosť bude
prerokovaná na najbližšom zasadnutí OZ.

Obecné zastupiteľstvo rozhodnutie zástupcu brali na vedomie.
4.) ďalší problém predviedol pán zástupca, že na budove MŠ nie je hromozvod.Treba to riešiť čo
najkratšom čase, preto lebo verejné budovy podľa predpisov musia mať hromozvody. Strecha na
budove MŠ bola vymenená v roku 2018 . Rekonštrukciu robila stavebná firma Marcziová. Podľa
projektu hromozvod mal byť inštalovaný na budove MŠ. Záručná lehota je platná, na základe
reklamácie , treba vyzvať firmu aby odstránili nedostatky.

Diskusia:
Do diskusie sa zapojil poslanec p.Bodnár návrhol, keď už je zriadený v obci Dobrovoľnícky hasičský
zbor treba kontrolovať funkčnosť obecných hydrantov a obecnú studňu. Zorganizovať praktický
výcvik pre členov DHZO v letných mesiacoch.
Počas zasadnutia všetky programové body a otázky boli prerokované ,preto do diskusie už sa
neprihlásil nikto.

10. Záver – pán zástupca poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Ladmovciach, dňa 17.02.2020
Zapisovateľka:

Eleonóra Pásztorová .....................................

Overovatelia zápisnice:

Tomás Szabó

.....................................

Juraj Bodnár

.....................................

