
Z Á P I S N I C A
z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Nižné Ladičkovce, konaného dňa

7.6.2019 v kancelárií starostu obecného úradu

P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, schválenie návrhovej komisie.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižné Ladičkovce otvoril o 16:00 hod. a viedol starosta
obce Ing. Ján Hudák, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je
zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov, z celkového počtu 5, takže je
uznášania schopné.

Starosta obce prečítal program a dal o jednotlivých  bodov programu hlasovať.

1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania 
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
(trvalé úlohy, úlohy v plnení, splnené úlohy)
a) Uznesenia - trvalé úlohy
b) Uznesenia - úlohy v plnení
c) Uznesenia - splnené úlohy

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia 
a závery (uznesenia) -od posledného rokovania obecného zastupiteľstva

4. Rozpočet  obce  v roku 2018, čerpanie rozpočtu obce v roku 2019 ku dňu ....................  
 a./ Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
 b./ Odborné stanovisko hlav. kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok  2018
 c./ Finančné vzťahy štátu k obci (podielové dane)
 d./ Vývoj dlhu a splátok obce k ................... - informácia

5. Základné prehľady a informácie – chod obce 
a./Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach   - informácia
b./Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad           

6. Správa  o výsledkoch  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  obce  od  posledného
zasadnutia,návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 

7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižné Ladičkovce

8. Koncepcie a programy obce, predkladanie víziev – informácia a stav

9. Príprava a zabezpečenie plánovaných akcií na mesiace - jún, júl a august 
-zájazd na kúpalisko v Maďarsku                                                                                                
-športový deň                                                                                                                                   
-kosenie a hrabanie cintorína

10. Prevádzka základnej a materskej školy 



11. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov

12. Rôzne

13. Záver
 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe obce s určením  overovateľov zápisnice a 
navrhol členov návrhovej komisie.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 7 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 7.6.2019
2. Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj
3. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov : Dzurka, Desáka

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta informoval, že všetky úlohy z posledného obecného zastupiteľstva boli splnené
/ v zmysle bodu 12. zápisnice z 29.3.2019/

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
Starosta obce informoval poslancov: 
a) Poriadková komisia v spolupráci s úniou žien vykonali zber odpadkov popri hlavnej ceste do
našej obci. 
b) Navrhol inventarizačnej komisií vykonať inventúru majetku do 30.6.2019
c) Navrhol protipožiarnej komisií vykonať protipožiarnu kontrolu 20 domov

Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 8 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje vykonať inventúru majetku do 30.6.2019
2. Schvaľuje vykonať protipožiarnu kontrolu 20 domov, do konca roka 2019

4. Rozpočet  obce  v roku 2018, čerpanie rozpočtu obce v roku 2019 ku dňu 30.5.2019
Starosta obce prečítal poslancom záverečný účet obce 2018 a predložil návrh uznesenia, o ktorom 
dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0



Uznesenie č. 9 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Záverečný účet obce Nižné Ladičkovce za rok 2018 bez výhrad
2. Berie na vedomie Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Nižné Ladičkovce za rok 
2018

5. Základné prehľady a informácie – chod obce
Starosta obce oboznámil poslancov:
a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad ku dňu30.5.2019
b./ Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách ku dňu 30.5.2019
K predloženej informácii nemali poslanci doplňujúce návrhy.
Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 10 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
berie na vedomie informáciu starostu obce: Základné prehľady a informácie – chod obce ku dňu
30.5.2019

6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce od posledného
zasadnutia, návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
So správou HK – Správa finančnej kontroly a Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 
2019,  poslancov oboznámil starosta obce.
K predloženým správam neboli podané žiadne pripomienky.
Starosta obce predložil návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 11 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
berie na vedomie :
- Správa z finančnej kontroly č.3/2019
schvaľuje :
- Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti HK v obci Nižné Ladičkovce  na II. polrok 2019 tvorí prílohu  tejto 
zápisnice.

7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižné Ladičkovce na roky 2018-2022            
Starosta obce oboznámil poslancovs vypracovaným Komunitným plánom sociálnych služieb obce
Nižné Ladičkovce na roky 2018-2022 . K predloženej informácii neboli podané žiadne
pripomienky.
Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0



Uznesenie č. 12 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
berie na vedomie informáciu starostu obce – vypracovanie  Komunitného plánu sociálnych
služieb obce Nižné Ladičkovce na roky 2018-2022 .
Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2018-2022 tvorí prílohu  tejto zápisnice.

8. Koncepcie a programy obce, predkladanie víziev
Starosta obce oboznámil poslancov so stavom podaných žiadostí o dotácie v jednotlivých
dotačných programoch a  plánovaných investičných akciách obce v tomto roku. K uvedenej 
informácií nemali poslanci doplňujúce návrhy.
Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 13 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku Dar EUSTREAM  č.5/2019
2.Schvaľuje objednávku na dodávku a montáž autobusovej zastávky od  firmy Mestský mobiliár
3.Schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnu situáciu strechy ZŠ a MŠ
4.Schvaľuje zameranie a objednanie PD na - Opravu spevnenej plochy pri cintoríne
5.Schvaľuje objednávku na opravu vodovodnej prípojky na cintorín  vo firme VVS a.s.
6.Schvaľuje objednávku na vypracovanie PD na vyasfaltovanie uličky – vetva F, v sume 900€ 
7.Schvaľuje vypracovanie žiadosti cez MAS na výzvu PPA na asfaltovanie uličky – oprava cesty
8. Schvaľuje zameranie a objednávku PD na – Opravu opevnenia brehov potoka Ľubiška v obci 
Nižné Ladičkovce   

9. Príprava a zabezpečenie plánovaných akcií na mesiace - jún, júl a august
Starosta obce oboznámil poslancov s programom športového dňa na 5.7.2019 a s plánovaným 
zájazdom na kúpalisko v Maďarsku
Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 14 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje program športového dňa 5.7.2019
2.Schvaľuje objednanie autobusu na kúpalisko do Šarošpataku

  10. Prevádzka základnej a materskej školy 
     Starosta obce informoval poslancov o nákladoch na prevádzku školy v minulom roku a v tomto 

roku, oboznámil ich s počtom detí v ZŠ teraz a s počtom detí , ktoré nastúpia do ročníka 2019-2020.
Na stretnutí rodičov, ktoré zvolal starosta 5.6.2019 bolo dohodnuté, že rodičia budú dávať detí do 
ZŠ,ale musí byť učiteľský dozor v škole do 15.30hod.                                                                        
Vzhľadom na to, že riaditeľke ku dňu 11.7.2019 končí funkčné obdobie, je potrebné vykonať 
výberové konanie. 
Starosta obce predložil návrh uznesenia na zotrvanie prevádzky ZŠ, o ktorom dal hlasovať.



Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 15 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje  ponechať  prevádzku  základnej  aj  materskej  školy  v  školskom  roku  2019-2020
Ďalšie roky sa budú podľa potreby prehodnocovať.

     Starosta obce predložil  návrh uznesenia na výberové konanie na funkciu riaditeľa-ky školy,  o
ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 16 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:

     1.Schvaľuje vypísať a vykonať výberové konanie na funkciu riaditeľa /ky ZŠ

11. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov
      a./ dopyty poslancov – neboli

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci - neboli

12. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že v súvislosti s výberovým konaním riaditeľky ZŠ je potrebné 
do rady školy doplniť jedného zástupcu z poslancov OZ. Po krátkej diskusií bol navrhnutý         
Mgr. Dzurko.
Starosta obce predložil návrh uznesenia na doplnenie p.Dzurka do rady školy, o ktorom dal 
hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 17 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje Mgr. Jána Dzurka za člena rady školy v Nižných Ladičkovciach

V súvislosti s jubilejným – životným výročím 60 rokov starostu obce navrhla mzdová účtovníčka v 
zmysle kolektívnej zmluvy schváliť odmenu starostovi obce vo výške jedného mesačného pltu.
Starosta obce  dal o tomto návrhu hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 18 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje jednorázovú odmenu starostovi obce Ing. Jánovi Hudákovi pri príložitosti jeho 
životného jubilea vo výške jedného mesačného platu.



Po krátkej rozprave bolo odhlasované a schválené nasledovné: 
Uznesenie č. 19 – 7.6.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje v spolupráci s úniou žien zrealizovanie okrasnej skalky pri autobusovej dolnej 
zastávke.
2. Schvaľuje zabezpečenie palivového dreva pre školu a písomnú žiadosť o palivové drevo na 
Pozemkové spoločenstvo Vyšné Ladičkovce.
3. Schvaľuje uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov
4. Schvaľuje umiestnenie vitríny pri cintoríne – Evidencia hrobových miest   

13. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  ukončil zasadanie obecného zastupiteľstva.

Zápisnicu vyhotovil starosta obce  Ing. Ján Hudák         .............................................

Overovatelia zápisnice:

...............................................                                        ...................................................
         Mgr. Ján Dzurko                                                                 Vladimír Desák


