
Z Á P I S N I C A 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného dňa 14.05.2020 o 18:00 hod. 

na obecnom úrade v Ladmovciach 

 

Prítomní poslanci OZ:      Palcu Alexander, Tomáš Szabó,  Bodnár Juraj 

Neprítomní :   Varga Viktória, Hlavný kontrolór: Ing. Oliver Kiss   - sa ospravedlnily 

Zástupca starostu obce:  Attila Pásztor 

 

Zapisovateľka:                  Eleonóra Pásztorová 

 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie OZ v Ladmovciach otvoril a viedol poverený zástupca obce Atttila Pásztor, ktorí na začiatku 

privítal všetkých prítomných poslancov OZ a oboznámil všetkých prítomných že rokovanie OZ nebude 

verejné s ohľadom na potreby  zabezpečiť ochranu verejného zdravia pred šírením pandémie - COVID 

19 Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 4 poslanci , obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Za zapisovateľku zástupca obce poveril: 

Zamestnankyňu obecného úradu Eleonóru Pásztorovú 

 

2. Schválenie overovateľov zápisnice: 

Zástupca obce za overovateľov zápisnice navrhol Alexandra Palcua a Juraja Bodnára 

 

Uznesenie č.8/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice 

 

Alexander Palcu 

za                        :  Attila Pásztor, Juraj Bodnár ,Tomáš Szabó 

proti                   :    - - - - 

zdržal sa            :  Alexander Palcu 

 

Juraj Bodnár 

za                       :  Attila Pásztor, Alexander Palcu, Tomáš Szabó 

proti                  :  - - - - 

zdržal sa           :  Juraj Bodnár 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

Program na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bol zaslaný všetkým poslancom elektronickou 

poštou na pripomienkovanie .Poslanci program schválili bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných 

 

Uznesenie č. 9/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 

Za                        : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu 

 

Proti                   : - - - - 

Zdržal sa            : - - - - 

 



4. Kontrola a plnenie úloh z predošlého zasadnutia 

Kontrolu plnenia uznesení z 1. zasadnutia OZ vykonal  poverený zástupca obce Ladmovce Attila 

Pásztor. Konštatoval ,že uznesenia sú splnené ,niektoré sú v štádiu riešenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 

5. Správa finančnej kontroly  PPA (rekonštrukcia miestnej komunikácie) 

Správu o činnosť  finančnej kontroly Pôdohospodárskej Platobnej Agentúry predniesol zástupca obce 

Attila Pásztor. Informoval prítomných poslancov že kontrola bola vykonaná dňa 23.04.2020, kde 

kontrolná skupina vykonala fyzickú aj finančnú kontrolu, plnenie všetkých kritéria ohľadom projektu. 

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bol schválený nenávratný finančný príspevok  na projekt pre 

Rekonštrukciu miestnej komunikácie „Kostolná ulica“ vo výške 96 822,13 €. – Financovanie obec 

realizoval z úveru, ktorý prijal u Slovenskej záručnej rozvojovej banky . Po obdržaní nenávratného 

príspevku od PPA bude realizované úplné splatenie úveru. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o finančnej kontroly 

 

6. Dotácia z Enviromentálného fondu 

Zástupca obce informoval prítomných poslancov, že obec môže žiadať príspevok Enviromentálneho 

fondu na základe percenta vytriedenia komunálnych odpadov v obci .Nárok na príspevok vzniká 

obciam, ktoré dosiahli za rok 2019 mieru vytriedenia komunálnych odpadov minimálne 30%.Úroveň 

vytriedenia odpadov v našej obci za rok 2019 sme splnili na 38,84 %.Poskytnutý príspevok sa môže 

použiť výlučne iba na účely odpadového hospodárstva v obci. 

 

Uznesenie č. 10/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť k finančnému príspevku z Enviromentálneho fondu. 

za                      : Attila Pásztor, Tomáš Szabó, Juraj Bodnár, Alexander Palcu 

proti                 : - - - - 

zdržal sa          : - - - - 

 

 

7. Prejednanie a schválenie VZN 

 

a.) VZN č.6   O PODROBNOSTIACH ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA V OBCI 

 

b.) VZN č.7   O VYHRADENÍ MIEST A STANOVENÍ PODMIENOK NA UMIESTŇOVANIE 

                VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE OBCE 

 

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 . 

Uznesenie č.11/2020 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje: 

VZN č. 6/2020 O podrobnostiach organizácii miestneho referenda v obci 

VZN č. 7/2020  O vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

                            na verejnom priestranstve obce. 



Za                           : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu 

Proti                      : - - - - 

Zdržal sa               : - - - - 

 

8. Poskytnutie dotácie pre DHZ 

 

Zástupca informoval prítomných poslancov  o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany SR, pre DHZO Ladmovce vo výške 1400,- €. Poskytnutú dotáciu obec musí v plnej 

výške použiť pre Dobrovoľný hasičský zbor obce, a to na zabezpečenie materiálno-technického 

vybavenie, na odbornú prípravu členov DHZO. Obec zabezpečuje spolufinancovanie 5% z celkovej 

poskytnutej sumy. 

 

Uznesenie č.12/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre DHZO, schvaľuje nákup technického vybavenia. 

 

Za                           : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu 

Proti                      : - - - - 

Zdržal sa               : - - - -  

 

 

 

 

9.Prejednanie a schválenie žiadosti pre Poľovnícke združenie LUNA a VYDRA. 

Pán zástupca dal návrh na opätovne prejednávanie žiadosti od poľovnícke združenie VYDRA a od 

poľovnícke združenie LUNA. Poľovnícke združenia žiadajú o poskytnutie poľovných pozemkov na 

poľovné účely. Pozemky sú vo vlastníctve Obce Ladmovce a sú začlenené do Poľovníckeho Revíru 

č.26 Streda nad Bodrogom. Zástupca obce  oboznámil prítomných obsahom žiadosti a prestavil 

dotknuté pozemky (jedná sa spolu o 26,773 ha pôdy). OZ prerokovalo jednotlivé žiadosti-PZ VYDRA 

a PZ LUNA, došlo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie o zámere prenájmu pozemkov na poľovné účely pre PZ VYDRA:  Za : 0 

                                                                                                                                        Proti: 4 

                                                                                                                                        Zdržal sa: 0 

 

 

 

 Hlasovanie o zámere prenájmu pozemkov na poľovné účely pre PZ LUNA : Za :   4 

                                                                                                                                       Proti: 0 

                                                                                                                                       Zdržal sa : 0 

 

Zástupca ďalej dal návrh na hlasovanie o splnomocnení p.Tomáša Szaba na zastupovanie obce 

v dotknutej veci:                                                                                                         Za : 3 

                                                                                                                                       Proti: 0 

                                                                                                                                       Zdržal sa : 1 

 

 

 

 



Uznesenie č.13/2020 

                                                                                                                     

Obecné zastupiteľstvo Obce Ladmovce  súhlasí s tým aby: 

1.) pozemky vo vlastníctve Obce Ladmovce zapísané v LV č.386, 412, 546, 551, 555, 805 spolu vo 

výmere   267 743,00 m2  v k.ú. Ladmovce , ktoré sú začlenené do Poľovného revíru TAJBA boli na 

obdobie stanovené zákonom od zaevidovania zmluvy o užívaní tohto PR na Okresnom úrade Trebišov 

pozemkový a lesný odbor v užívaní 

 Poľovnícke združenia LUNA , so sídlom: Mierová 364/9, Streda nad Bodrogom,IČO:42 408 172 

 

2.) Obecné zastupiteľstvo poveruje a splnomocňuje Tomáša Szaba, nar.11.09.1963, bytom Ladmovce 

     - na zastupovanie v konaniach podľa osobitného predpisu v celom rozsahu jeho práv na úseku 

poľovníctva v zmysle zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. v platnom znení neskorších predpisov 

    - na zastupovanie na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a hlasovanie na valnom 

zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, na schválenie uznesenia valného zhromaždenia 

o užívaní poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Poľovného združenia LUNA 

   - na všetky právne úkony v zmysle Zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

10. Rôzne 

 

-Oboznámenie s opatrenia pre COVID - 19 

 

Obec prijala potrebné opatrenia na zamedzenie šíreniu korona vírusu COVID -19: 

-poskytnutie ochranných rúšok občanom 

-upozornenie v miestnom rozhlase a na stránke obce: nosenie ochranných rúšok, zmeny stránkových 

hodín,  

-zatvorenie materskej školy, základnej školy a školskej jedálne od 16.marca 

-zrušenie kultúrnych spoločenských podujatí   

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o prijatých opatreniach v súvislosti so 

zamedzením šírenia nákazlivej choroby COVID - 19 

 

Informácie o priebehu verejného obstarávania na výstavbu TRŽNICA,  

 

Zástupca obce oboznámil prítomných s ukončením verejného obstarávania na výstavbu Tržnice, ktorá 

bude realizovaná v obci Ladmovce, na parcele č. 300/1. Spôsob vykonania prieskumu, bolo na 

základe priameho oslovenia dodávateľov a predloženia cien a ponúk. Do vyhlásenia súťaže sa zapojili 

tri stavebné firmy. Na základe prijatých ponúk bola vybratá firma s najnižšou cenou. Vybraný 

dodávateľ : STAVOSERVIS s.r.o Trebišov 

 

Uznesenie č. 14/2020 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne berie na vedomie podané informácie o priebehu verejného 

obstarávania výstavby TRŽNICA 

 

Za                              :  Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu 

Proti:                        : - - - - 

Zdržal sa                  : - - - - 

 



 

Návrh na užívanie obecného pozemku pre p. Garanyiho Mariana 

 

Zástupca obce predniesol návrh na užívanie obecného pozemku pre p. Garanyiho Mariana. Ide 

o pozemok č. parcely 356 vo výmere 2312 m2 (Tapasztó). Pozemok sa nachádza na konci obci a obec 

nevyužíva .Zanedbaný pozemok p. Garanyi bude pravidelne udržiavať kosením, pre vlastnú potrebu. 

Zástupca navrhuje aby obec umožnil žiadateľovi užívať dotknutý pozemok bezplatne. 

 

Uznesenie č. 15/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na užívanie pozemku bezplatne. 

 

Za                                      : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Tomáš Szabó, Alexander Palcu 

Proti:                                : - - - -  

Zdržal sa                          : - - - -  

 

 

 

 

Diskusia: 

 

Tomáš Szabó:  

Na verejnom cintoríne  umiestniť vývesnú tabuľu, aby návštevníci cintorína zatvárali brány 

 

Alexander Palcu: 

Na koľko obec nemá dostatok aktivačných pracovníkov ,cez verejný rozhlas poprosiť občanov obci 

aby dodržiavali poriadok a čistou pred svojím domom a to najme pravidelným kosením trávnatých 

plôch. 

 

Záver: 

Zástupca poďakoval poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

V Ladmovciach dňa 14.05.2020 

 

 

Zapisovateľka:                                                             Eleonóra Pásztorová ..................................... 

 

Overovatelia zápisnice:                                             Alexander Palcu         ..................................... 

 

                                                                                       Juraj Bodnár               ..................................... 

 

                                                                                                    

                                                                                                     Attila Pásztor 

                                                                                          Poverený zástupca obce 

   

                                                                                     


