
Z Á P I S N I C A 

Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného 

dňa 21.08.2020 o 18:00 hod. na obecnom úrade v Ladmovciach 

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

Hlavný kontrolór: neprítomný - ospravedlnený 

Zástupca starostu obce: Attila Pásztor 

 
Zapisovateľka: Eleonóra Pásztorová 

 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Vymenovanie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Schválenie kúpnej zmluvy 

5. Prerokovanie opravy miestnej komunikácie 

(spojovacie uličky medzi jednotlivými ulicami)   

6. Rôzne  

7. Záver 

 

 

 
 
 

 
1. Otvorenie 

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

na začiatku privítal všetkých prítomných poslancov OZ na mimoriadnom zasadnutí.  

Zástupca vysvetlil  dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia 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.Eleonóru Pásztorovú. Za overovateľov 

zápisnice určil p. Tomáša Szaba a p. Viktóriu Vargu. 

 
Uznesenie č.30/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice  a zapisovateľa zápisnice. 

 
Za : Attila Pásztor, Juraj Bodnár, Alexander Palcu,  

Proti: : - - - - 

Zdržal sa : Viktória Varga, Tomáš Szabó 
 
 
 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 
Zástupca prečítal návrh programu mimoriadneho 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. 31/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 

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

 
Proti : - - - - 

Zdržal sa : - - - - 

 

 
 

 
4. Schválenie Kúpnej zmluvy 

 
Zástupca informoval prítomných poslancov, že na základe uznesenia č.27/2020 zo dňa 
17.07.2020 nebola schválená kúpna zmluva o predaj nehnuteľnosti medzi kupujúcim p. 
Ciskom a predajcom Obcou Ladmovce nakoľko neboli predložene požadované dokumenty. 
Ide o obecný pozemok č.parc. 180/9 LV č. 386 vo výmere 375 m2. Na základe  
vyhodnotenie verejnej súťaži  a predloženej ponuky, Ladislav Cisko bytom Košice bol 
jediným záujemcom o kúpu pozemku. Stanovená kúpna cena 4,- € za m2 spolu vo výške 
1500,- €. Zástupca informoval prítomných poslancov že chýbajúce dokumenty boli doložené 
kúpnej zmluve a poprosil poslancov o opätovne hlásenie predaj nehnuteľnosti. 

  
Uznesenie č.32/2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Ladmovce vo 
výlučnom vlastníctve Obce Ladmovce pre kupujúceho pána Ladislava Ciska trvalým bytom 
Košice , Ždiarska 20 .  

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

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

 
 
 
 

 
5. Prerokovanie opravy cestnej komunikácie- spojovacie uličky medzi jednotlivými ulicami 
 
Poverený zástupca obce p. Pásztor predložil projekt asfaltovanie ulíc. Obnovené budú 
spojovacie uličky medzi jednotlivými ulicami a to konkrétne nasledovné:  
Medzi hlavnou a strednou ulicou č.d.67,medzi hornou a kostolnou č.d.123,križovatka do 
lomu,križovatka FRESH, medzi Hornou a kostolnou ulicou č.d. 128/47, 129/41.Hlavná ulica 
č.d.28,č.d.27 
Opravu miestnych komunikácií obec bude financovať z vlastných zdrojov. Predpokladaná 
hodnota vykonanej práce je 9 115,33 Eur bez DPH. Verejné obstarávanie je vypracované 
ponuky môžu predložiť do 31.08.2020 . 
 
Uznesenie č. 33/2020 
Obecné Zastupiteľstvo schvaľuje opravu miestnych komunikácií 

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

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

 
 
 



6. Rôzne  

Zástupca informoval poslancov že pre voľby starostu obce, konané dňa 03.10.2020 odovzdali 
dvaja kandidáti kandidátnu listinu:  

1. Attila Pásztor – kandidát bez politickej príslušnosti 

2. Ing. Alžbeta Szabóová – kandidát SMK 

 

Uznesenie č. 34/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o komunálnych voľbách konané dňa 
03.10.2020 

 

 

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

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
V Ladmovciach , dňa 21.08.2020 

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

 
Overovatelia zápisnice: Tomáš Szabó ................................................ 

 
 Viktória Varga......... ...................................... 

 
 

 
                                                                         Attila Pásztor 

                                                               Poverený zástupca obce 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


