
Z Á P I S N I C A 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného dňa 17.07.2020 

o 18:00 hod. na obecnom úrade v Ladmovciach 

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

Hlavný kontrolór: neprítomný 

Zástupca starostu obce: Attila Pásztor 

 
Zapisovateľka: Egriová Kornelia 

 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Vymenovanie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Plnenie úloh z predošlého zasadnutia 

5. Oznámenie – Predčasné Voľby Starostu Obce Ladmovce 

6. Schválenie kúpnej zmluvy 

7. Prerokovanie žiadosti 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 
 
 

 
1. Otvorenie 

 
Zasadnutie OZ v Ladmovciach otvoril a viedol poverený zástupca obce Attila Pásztor, ktorý 

na začiatku privítal všetkých prítomných poslancov OZ .  Na zasadnutí sa zúčastnili všetci 

piati poslanci OZ. Zástupca skonštatoval , že zasadnutie je uznášaniaschopné . 

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Zástupca poveril spísaním zápisnice p.Korneliu Egriovú. Za overovateľov zápisnice 

určil p. Juraja Bodnára a p. Alexandra Palcua. 

 
Uznesenie č.25/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice  a zapisovateľa zápisnice. 

 
Za : Attila Pásztor, Tomáš Szabó, Viktória Varga,  

Proti: : - - - - 

Zdržal sa : Alexander Palcu, Juraj Bodnár 
 
 
 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 
Zástupca prečítal návrh programu zasadnutia tak, ako bol uvedený v 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. 26/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 

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



 
Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 

 

 
 

 
4. Kontrola plnenie úloh z predošlého zasadnutia 

 
Zástupca prečítal uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 

10.06.2020 a skonštatoval že uznesenia z predošlého zasadnutia sa plnia 

priebežne. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
 
 

 
5. Predčasné voľby starostu obce Ladmovce  
 
Zástupca obce p. Pásztor oboznámil všetkých prítomných že predčasne Voľby do orgánov 
samospráv obcí sa budú konať 03.10.2020. Podanie kandidátnej listiny možno do 
4.08.2020.Členovia volebnej komisií ostávajú , ako boli v roku 2018. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o predčasných voľbách starostu obce 
Ladmovce 
 
 
 
 
6. Schválenie kúpnej zmluvy 
 
Zástupca informoval všetkých prítomných na základe uznesenia č.24/2020 zo dňa 10.06.2020 
o schválenie predaja časť obecného pozemku bola vyhlásená verejná súťaž dňa 25.06.2020. 
Zástupca informoval prítomných že ponuka bola doručená od jedného uchádzača.  Ponuka 
bola vyhodnotená 10.07.2020 v prítomnosti členov výberovej komisie . Parcela č. 180, výmera 
374 m2 , druh pozemku TTP. Ponúknutá cena 4,0107  eur/m2.  
Na koľko neboli predložené všetky dokumenty k podpisovaniu kúpnej zmluvy p. zástupca 
informoval prítomných poslancov že  bude schválená na najbližšom zasadnutí OZ. 
 
Uznesenie č. 27/2020 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje kúpnu zmluvu o predaji nehnuteľnosti z dôvodu 
nepredložených dokumentov. 
 

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

Proti : - - - - 
 
Zdržal sa      : - - - -      

 
 
 
 

 



7. Prerokovanie žiadosti 

 
Zástupca informoval prítomných poslancov o podaní žiadosti od p. Csabu Kovácsa. Pán 
Kovács žiada o prenájom obecné  pozemky vo výmere 112 328 m2.Na základe uznesenia 
č.9/2019 zo dňa 29.05.2019 bol schválený dodatok zmluve č. 001/07/2019,Obec Ladmovce 
prenajal pozemky nájomcovi Tomášovi Szabovi na dobu 5-tich rokov . Pán zástupca navrhol  
spoločnú  dohodu o prenájom pozemkov medzi  p. Kovácsom a p. Szabom, nakoľko nájomca 
je oprávnený dať do podnájmu prenajaté pozemky obyvateľom obce Ladmovce. Miesto 
stretnutia zástupca navrhol v zasadačke obecného úradu v prítomnosti p, Kovácsa, p. Szaba,  
zástupcu obce a prítomnosti členov OZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí návrhom zástupcu obce 
 

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

Viktória Varga Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 
 

 
 
8.Rôzne 

 
Postrek proti komárom – kvôli nadmernému výskytu komárov zástupca navrhuje striekať proti 
komárom v rámci našej obci. Informoval prítomných poslancov, že obec nebude zabezpečovať 
celoplošný postrek cez firmu, ale zabezpečí svojpomocne. Prípravok na striekanie zabezpečí 
obec. 
 
Uznesenie č. 28/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoplošný postrek proti komárom 
 

 

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

Proti : - - - - 
 
Zdržal sa      : - - - -      

 

 
Verejná schôdza – zástupca informoval prítomných poslancov že dňa 25.07.2020 sa 
uskutoční verejná schôdza pre občanov obce Ladmovce. Hlavnou témou verejnej schôdzi :  

- Predčasne voľby starostu obce 

- sumarizácia o plnenie úloh starostu obce a poslancov OZ za predchádzajúce mesiace  
 
 
Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín verejnej schôdzi 

 
 

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

Proti : - - - - 



 
Zdržal sa      : - - - -      

 
Miestne futbalové ihrisko – zástupca informoval prítomných poslancov že futbalové ihrisko 
ako nehnuteľnosť nevlastní obec. Pozemok  je vo výmere 4314 m2, a má 15 vlastníkov. 
Väčšina vlastníkov daruje svoju časť pre obec ,od  ostatných majiteľov obec má záujem 
odkúpiť pozemok za trhovú cenu. Zástupca prisľubil že do budúceho OZ, bude sa snažiť 
vyriešiť vlastníkmi pozemku potrebné náležitosti. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie ohľadom miestneho futbalového 
ihriska 

 

 
Kultúrne podujatie – Zástupca oboznámil poslancov OZ že tohtoročné kultúrne podujatie 

ako aj Obecné dni, z dôvodu pandémie COVID-19 sa neuskutoční. 
 
OZ berie informáciu na vedomie 

 
 
Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil , počas zasadnutia všetky programové 

body boli prerokované 

 
Záver: Zástupca obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Ladmovciach , dňa 17.07.2020 

 
Zapisovateľka: Kornelia Egriová ...................................... 

 
Overovatelia zápisnice: Juraj  Bodnár........................................... 

 
 Alexander Palcu ...................................... 

 
 

 
                                                                         Attila Pásztor 

                                                               Poverený zástupca obce 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


