ZÁPIS NICA
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného dňa 18.08.2021
o 18:00 hod. na obecnom úrade v Ladmovciach

Prítomní poslanci OZ: Palcu Alexander, Varga Viktória, Garanyi Marian , Bodnár Juraj,
Neprítomný poslanci OZ : -Tomáš Szabó /svoju neúčasť neodôvodnil /
Hlavný Kontrolór: Oliver Kiss Ing.
Starosta obce: Attila Pásztor
Zapisovateľka: Eleonóra Pásztorová
Program zasadnutia:
1.Otvorenie
2.Vymenovanie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3.Schválenie programu zasadnutie
4.Prejednanie a schválenie VZN – o určení spádovej Materskej školy zriadnej obcou
VZN – o určení výšky mesačného príspevku v MŠ a v školských zariad.
5. Správa o dokončenie opravy miestnych komunikácii – spojovacie ulice
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

1. Otvorenie
starosta obce Ladmovce zahájil zasadnutie Obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a oboznámil
ich s programom rokovania.
Konštatoval, že 5 poslancov 4 poslanci sú prítomný OZ, teda zasadnutie vyhlásil za uznášania
schopné .
2. Vymenovanie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Pán starosta podal návrh na schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice. Za
overovateľov zápisnice navrhol poslanca Alexandra Palcua a Juraja Bodnára . Za zapisovateľa
Eleonóru Pásztorovú.
Uznesenie č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.
Za
Proti
Zdržal sa

: Alexander Palcu, Viktória Varga, Marian Garanyi, Juraj Bodnár,
: - - : - - -

3. Schválenie programu zasadnutia
Starosta prečítal návrh programu zasadnutia tak, ako bol uvedený pozvánke na zasadnutie. Poslanci
hlasovali o schválení programu zasadnutia v uvedenom znení , bez zmien.

Uznesenie č. 31/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva
Za
Proti
Zdržal sa

: Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár,
: ----: -----

4.Prejednanie a schválenie VZN
Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 3/2020 – Dodatok č. 1 o určení výšky mesačného
príspevku v Materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou
VZN č. 3/2021 – o určení spádovej Materskej školy zriadenej obcou
VZN dostali poslanci elektronickou formou na pripomienkovanie ,bolo zverejnené aj na úradnej aj
na webovej stránke obce . Starosta informoval prítomných že stanovenej lehote neobdržali žiadne
pripomienkovanie ,postúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 32/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3/2020 – Dodatok č.1 o určení výšky mesačného príspevku
v Materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou.

Za
Proti
Zdržal sa

: Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár,
: ----: -----

Uznesenie č. 33/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3/2021 – o určení spádovej Materskej školy zriadenej
obcou

Za
Proti
Zdržal sa

: Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár,
: ----: -----

5. Správa o dokončenie opravy miestnych komunikácii – spojovacie ulice
Starosta podal informácie prítomným poslancom o dokončenie opravy miestnych komunikácií
–
/ spojovacie ulice/ . Uvedená práca bola vyhotovená podľa zmluvy v mesiaci Júl, „firmou CESTNÉ
STAVBY Trebišov s.r.o. Vo výške 13 134,62
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o dokončení opravy miestnych komunikácii
Za
Proti
Zdržal sa

: Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár,
: ----: -----

6. Rôzne
- Informácia , správa o projektoch
Starosta informoval prítomných poslancov , že vrámci projektu MAS -Tokaj zlepšenie kvality
života vo vidieckych oblastiach nastala zmena, na koľko môžeme čerpať vyššiu dotáciu v sume 16
000,€
Starosta dal návrh aby finančná dotácia bola využitá na rekonštrukciu časť chodníkov na hlavnej
ulici a nie na obnovu detského ihriska v MŠ ako bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 03.06.2021.
Poslanci obecného zastupiteľstva brali na vedomie informácie o zmene projektu MAS Tokaj .
Uznesenie č. 34/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu časť chodníkov na hlavnej ulici v rámci projektu
MAS-TOKAJ rovina.
- Separovanie odpadov – kuka nádoby na plasty
Starosta obce dal návrh na zakúpenie smetné nádoby na plasty do domácnosti. Motivovať
obyvateľov obce k separovaniu odpadov. Spoločnosť KOSIT vypracoval pre obec cenovú ponuku na
kuka nádoby 120 l pre 130 domácnosti. / Splátka na 60 mesiacov/ 5 rokov/
Nádoba Cena
DPH
120 l

23,76

s Počet
kusov
130

Cena na Mesačná Celková
1rok
splátka s suma s
DPH
DPH
617,76 € 51,48 €

3 088,80
€

Obecné zastupiteľstvo súhlasí návrhom a schvaľuje zakúpenie kuka nádoby na separovaný odpad
plastov
Uznesenie č. 35/2021
Obecné zastupiteľstvo jedno hlasne schvaľuje nákup kuka nádob na separovaný odpad plast

Za
Proti
Zdržal sa

–

: Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár,
: ----: -----

Starosta informoval poslancov, ak bude možné a podľa platných opatrení COVID -19 v
mesiaci september plánuje zorganizovať verejnú schôdzu pre obyvateľov

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plánovanej verejnej schôdze

Za
Proti
Zdržal sa

: Alexander Palcu, Viktória Varga, Marián Garanyi, Juraj Bodnár,
: ----: -----

7. Diskusia - Bez diskusných príspevkov
8. Záver

Nakoľko sa vyčerpali všetky body programu, starosta obce poďakoval poslancom a ostatným
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva

V Ladmovciach dňa , 18.08.2021

Overovatelia: Alexander Palcu
Bodnár Juraj

Attila Pásztor
starosta obce

