ZÁPISNICA
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného dňa 14.10.2021
o 18:00 hod. na obecnom úrade v Ladmovciach
Prítomní poslanci OZ: Palcu Alexander, Varga Viktória, Garanyi Marián , Bodnár Juraj,
Silvia Pósová
Neprítomný poslanci OZ : -----Hlavný Kontrolór: Ing. Kiss Oliver - prítomní
Starosta obce: Attila Pásztor
Zapisovateľka: Eleonóra Pásztorová
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Vymenovanie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutie
4. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ p. Tomáš Szabó a nastúpenie náhradníka
5. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ
6. Rozvojový program Medzibodoržia „Návrh na uznesenie“
7. Rôzne
8. Záver

1. Otvorenie
Starosta obce Ladmovce zahájil zasadnutie Obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
oboznámil ich s programom rokovania.
Konštatoval, že sú prítomný 4 poslanci OZ a náhradník OZ p. Pósová Silvia ktorá zloží sľub
novozvoleného poslanca OZ . Starosta zasadnutie vyhlásil za uznášania schopné
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta poveril spísaním zápisnice p. Eleonóru Pásztorovú
Za overovateľov zápisnice určil p. Mariána Garanyiho a Viktóriu Vargu
Uznesenie č. 36/2021
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. 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. 37/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva
Za
Proti
Zdržal sa

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

4. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ p. Tomás Szabó a nastúpenie náhradníka na poslanca OZ
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o vzdaní sa mandátu poslanca OZ p Tomása
Szaba. Vzdanie sa mandátu osobne bol doručení na obecný úrad dňa 25.08.2021 bez dôvodu. Na
základe volebných výsledkov v poradí náhradníka nasledovala p. Pósová Silvia, ktorá prijímala
funkciu poslanca obecnom zastupiteľstve.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu OZ p. Tomása Szaba
5. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva
Starosta pristúpil k aktu zloženia sľubu poslanca náhradníka – Silvia Pósová. Pani poslankyňa
prevzala osvedčenie o zvolení poslanca OZ. Tlačivo zloženia sľubu poslanca OZ so znením sľubu
a podpisom poslanca tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. Rozvojový program Medzibodrožia „Návrh na uznensenie“
Starosta obce informoval OZ so závermi konferencie o zjednotení obci medzibodrožia, ktoré sa
konalo 18.09.2021 v Kráľovskom Chlmci. Hlavnou témou bolo oboznámiť starostov medzibodrožia
ako na maďarskej tak na slovenskej strane o zámere zriadiť spolok-združenie obcí ,ktorý by
zastrešoval všetky obce v medzibodroží a tým umožní lepšiu možnosť uchádzaní sa o finančné zdroje
z fondu obnovy. Starostovia vidia možnosť spolupráce jednotlivých obcí v oblasti kultúry, turistiky
a ochrany rozvoja kultúrneho dedičstva a ochrany životného prostredia. Záverom požiadali
účastníkov , aby obce ktoré majú záujem o členstvo spoločenstve aby tak učinili formou vyhlásenia
o zapojení sa do vznikajúceho spoločenstva obcí Mezibodrožia.
Uznesenie č. 38/2021
Obecné zastupiteľstvo Schvaľuje účasť obce Ladmovce na príprave a implementácii strategického
rozvojového dokumentu „Rozvojový program Medzibodrožia-Bodrogköz Fejlesztési Program“
Za
Proti
Zdržal sa

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

7. Rôzne – Prejednanie žiadosti
-

Starosta informoval prítomných poslancov že od p. Tibora Vargu obyvateľom Ladmovce bol
doručený žiadosť o odkúpenie obecného pozemku č. parc. 180/3 158/2,180/7. Pozemok
susedí s pozemkom žiadateľa a plánuje si využiť pozemok ako záhradu. Starosta navrhol
predaj pozemku, nakoľko je pre obec neupotrebiteľný, obec ho nikdy nevyužívala a nie je
predpoklad že by sa obci podarilo iným spôsobom účelne s týmto majetkom nakladať.

Uznesenie č. 39/2021
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje predaj obecného pozemku č. parc 180/3 , 158/2,180/7
a poverí starostu obce aby si zabezpečil potrebné náležitosti ohľadom predaja pozemku.

Za
Proti
Zdržal sa

-

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

Starosta prečítal ďalšiu žiadosť ktorý bol doručený od p. Alexandra Egriho obyvateľom
Ladmovce ohľadom odkúpenie časti obecného pozemku č. parc. 90, vedené na LV č.1.vo
výmere cca. 30 m2. Uvedená parcela sa nachádza v susedstve žiadateľa ktorý sa dlhodobo
o pozemok stará a má v úmysle ho naďalej využívať. Uvedenú časť pozemku obec nevyužíva
ani ináč ho nevie využiť. Starosta navrhuje vypracovať geometrický plán , ktorým dôjde
k rozdeleniu parcely č.90, bude vytvorená nová parcela osobitným parcelným číslom. Na
základe vyššie uvedených dôvodov sa zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí sa pri prevode majetku použije dôvod osobitného zreteľa.

Uznesenie č. 40/2021
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje predaj časť obecného pozemku parc.č. 90 a poverí
starostu obce aby si zabezpečil potrebné náležitosti ohľadom predaja pozemku.

Za
Proti
Zdržal sa

-

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

Deň dôchodcov 2021

Starosta obce požiadal OZ aby s blížiacim sa oslavám Dňa starších sa uznieslo ako sa bude táto
aktivita realizovať v tomto roku. Nakoľko pri realizácii podujatí je nutné sa riadiť nariadením
hlavného hygienika SR a platným Covid automatom, preto usporiadať stretnutie žiaľ nie je
možne .Zhoršujúca situácia 3 vlny Covidu 19, ani v neskoršom termíne neumožní organizovať
stretnutie starších. Starosta navrhuje , aby aj tento rok dostali starší obyvatelia peňažný dar , ktoré
im budú roznesené domov. Obecné zastupiteľstvo stanovila peňažný dar v hodnote 10,- € a fľašu
medu.

Uznesenie č. 41/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje peňažný dar pre seniorov a pre inv.dochôdcov v hodnote 10,- €
a fľašu medu.

-

Vložkovanie komína OCU

Starosta obce informoval OZ o vykonaní čistenie a kontrole komína na obecnom úrade v mesiaci
august/2021,kde boli zistené nedostatky . Komín je poškodený v nad strešnej časti, treba pre
vložkovať komín. Do odstránenia nedostatkov zakázané komín používať. Zistené nedostatky čim
skôr treba odstrániť a požiadať o opakovanú revíziu aby sme cez zimnú sezónu vedeli používať kotol
na tuhe palivo.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o poškodení komína

-

Žlté kuka nádoby na separovaný odpad -plasty

Starosta informoval prítomných poslancov na základe uznesenia 34/2021 zo dňa 18.08.2021 nákup
kuka nádob na separovaný odpad plast, nádoby boli dodané v počte 130 ks a budú rozdané do
domácnosti.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie

8. Záver
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom Obecného zastupiteľstva za účasť a uzavrel
zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:

Marián Garanyi
Viktória Varga

V Ladmovciach dňa 14.10.2021

Attila Pásztor
Starosta obce

