
Z Á P I S N I C A

Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ladmovciach konaného  dňa
11.07.2022

o 18:00 hod. na obecnom úrade v Ladmovciach

Prítomní poslanci OZ: Palcu Alexander, Varga Viktória, Garanyi Marian , Bodnár Juraj,
                                      Pósová Silvia
Neprítomný poslanci OZ : -

Starosta obce: Attila Pásztor

Zapisovateľka: Eleonóra Pásztorová

Program zasadnutia:
1.Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie určenia, volebného obvodu, počet poslancov ,stanovenie úväzku starostu 
                       - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
                       -  Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
5. Určenie volebnej miestnosti
6. Stanovenie úväzku starostu na volebné obdobie 2022-2026
7. Diskusia
8. Záver

  

1. Otvorenie
    Starosta  obce  Ladmovce  zahájil  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva,  privítal  prítomných  a
oboznámil ich s programom rokovania.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo s prítomnými 5 poslanca,i je uznášania schopné.

2. Schválenie programu zasadnutie
    Straosta  podal návrh na schválenie programu rokovania podľa doručenej  pozvanky.Poslanci
hlasovali o schválení programu zasadnutia v uvedenom znení, bez zmien.

Uznesenie č. 29/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhoval: 
za zapisovateľa:                                                       Eleonóru Pásztorovú



za overovateľov zápisnice:                                     Juraja Bodnára a Mariana Garanyiho

Uznesenie č. 30/2022
Obecné  zastupiteľstvo  jednohlasne  schvaľuje  za  zapisovateľa  Eleonóru  Pásztorovú  a  za
overovateľov zápisnice Juraja Bodnára a Mariana Garanyiho 

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

4.  Schválenie určenia, volebného obvodu, počet poslancov 
       - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
       -  Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022                                              

Starosta  obce  predložil  Návrh  na  určenie  volebného  obvodu  a  počtu  poslancov  obecného
zastupiteľstva na volebné obdobie 2022-2026

Uznesenie č. 31/2022

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje 1 volebný obvod pre:                                             
                                                                  
 -Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
 - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  schvaľuje 5  poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné
obdobie 2022-2026

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  schvaľuje 5  poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné
obdobie 2022-2026

5. Určenie volebnej miestnosti

Starosta obce podal návrh na schválenie určenie volebnej miestnosti v budove Obecného úradu v
kultúrnom dome. 

Uznesenie č. 32/2022

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  schvaľuje pre konanie voľby:
 -Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
 - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022   volebnú miestnosť v kultúrnom dome.

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0



6. Stanovenie úväzku starostu na volebné obdobie 2022-2026
    Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Ladmovce na nasledujúce volebné obdobie 
   2022-2026 na 50 % pracovný úväzok  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
   obecnom zriadení v z. n. p.

Uznesenie č. 33/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Ladmovce v súlade s § 11 ods.  4 písm. i)  zák.  č.  369/1990 Zb. o
obecnom  zriadení  v  z.n.p.  určuje  rozsah  výkonu  funkcie  starostu  Obce  Ladmovce  v  novom
volebnom období r. 2022 – 2026 v rozsahu ½, t.z. v polovičnom rozsahu 

Uznesenie prijaté:
Počet poslancov OZ: 5 Počet prítomných:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

7. Diskusia
    Bez diskusných príspevkov.

8. Záver
   Nakoľko sa vyčerpali  všetky body programu pán starosta poďakoval  prítomným za účasť a
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Ladmovciach  dňa: 11.07.2022

                                                                                                               Attila Pásztor
                                                                                                               starosta obce

Overovatelia: Bodnár Juraj 

                      Garanyi Marián 


