ZÁPISNICA
z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Nižné Ladičkovce, konaného dňa
7.8.2019 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 17:00 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 bodoch 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 2019
a./ Čerpanie rozpočtu obce v roku 2019 ku dňu 30.6.2019
b./ Finančné vzťahy štátu k obci (podielové dane)
c./ 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 - správa z finančnej
kontroly
7. Rokovací poriadok obce Nižné Ladičkovce
8. Koncepcie a programy obce, predkladanie výziev – informácia a stav
9. Príprava a zabezpečenie plánovaných akcií na mesiace - august a september
-výstavka plody zeme
-púť do Litmanovej
-kosenie a hrabanie cintorína
-vyhodnotenie kvetinovej výzdoby rodinných domov
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. 20 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 7.8.2019
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 prečítal uznesenia z posledného OZ, nebola splnená len jedna úloha:
1. Schvaľuje vykonať inventúru majetku do 30.6.2019 – zmena termínu
Ostatné úlohy boli splnené

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
Starosta obce informoval poslancov:
a) Poriadková komisia – za čistenie zastávok bol poverený Mgr. Dzurko
b) Navrhol inventarizačnej komisií vykonať inventúru majetku OÚ do 31.8.2019
c) Navrhol vytvoriť spoločnú komisiu s úniou žien na hodnotenie kvetinovej výzdoby rodinných
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. 21 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje vykonať inventúru majetku OÚ do 30.8.2019
2. Schvaľuje vytvorenie komisie na vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu rodinného
domu s predzáhradkou v zložení : Vladimír Desák, Juraj Kuruc, Lucia Kurucová, Štefánia
Veľasová, a Kristína Jalčáková.

4. Rozpočet obce v roku 2019, čerpanie rozpočtu obce v roku 2019 ku dňu 30.6.2019
Starosta obce informoval poslancov o príjmoch a položkovitých výdajoch ku 30.6.2019 a o
príjmoch z podielových daní, 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. 22 -7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Berie na vedomie prehľad plnenia rozpočtu za obdobie január – jún 2019

5. Základné prehľady a informácie – chod obce
Starosta obce oboznámil poslancov:
a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad ku dňu31.7.2019
b./ Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách ku dňu 31.7.2019
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. 23 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Berie na vedomie stav v platbách za miestne dane k 30.6.2019

6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce - správa z
finančnej kontroly
So správou HK – Správa finančnej kontroly č.4 a č.5 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. 24 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
berie na vedomie :
- Správu z finančnej kontroly č.4/2019
- Správu z finančnej kontroly č.5/2019

7. Rokovací poriadok obce Nižné Ladičkovce
Starosta obce oboznámil poslancov s vypracovaným novým Rokovacím poriadkom OZ .
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. 25 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje vypracovaný Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva k 7.8.2019

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. 26 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce schvaľuje:
1. Realizáciu stavebných úprav na obecnej budove č. 55 v zmysle projektovej dokumentácie a
schválenej podpory o nenávratnom finančnom príspevku z environmentálneho fondu
2. Zapojenie sa do výzvy cez MAS Pod Vihorlatom na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia
miestnych komunikácií“
3. Realizáciu opravy strechy ZŠ formou dotácie z krajského školského úradu.
4. Realizáciu verejného osvetlenia uličky od p.Kuruca č. 57 po p. Bobaľu č. 126 a osvetlenie
cintorína firmou Nemec v zmysle cenovej ponuky.
5. Realizáciu vodovodnej prípojky na cintorín firmou VVS, a.s. Humenné
6. Zapojenie sa do výzvy : Vodozádržné opatrenie v obci Nižné Ladičkovce
7. Zapojenie sa do výzvy :Protipovodňové opatrenia v obci Nižné Ladičkovce

9. Príprava a zabezpečenie plánovaných akcií na mesiace – august a september
Starosta obce oboznámil poslancov s plánovanými akciami na mesiac august a september
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. 27 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje uskutočnenie výstavy „Plody zeme“ v mesiaci september
2.Schvaľuje kosenie a hrabanie cintorína občanmi v mesiaci september

10. Prevádzka základnej a materskej školy
Starosta obce informoval poslancov o žiadostiach na funkciu riaditeľky školy v zmysle výberového
konania.

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 o návrhu dodatku k zmluve o výkone správy majetku na VVS
a.s. pre vypracovanie plánu obnovy rozvodov vody, o potrebe orezania konárov stromov v uličkách,
o príprave plánu CO, o žiadosti na prevádzkovanie kurzových stávok v prevádzke Lúcie Kurucovej,
o potrebe osadenia dovezených detských hracích prvkov ku škole a na ihrisko. Po krátkej rozprave k

uvedenej problematike a k platu starostu,starosta obce predložil návrh uznesení na uvedené oblasti,
o ktorých dal hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
Za – 5 ( Desák, Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 28 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje navýšenie platu starostu na 25% s platnosťou od 1.8.2019
Uznesenie č. 29 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Ukladá poslancom obecného zastupiteľstva orezať konáre stromov, ktoré bránia voľnému prejazdu
autám pri zbere komunálneho odpadu a zberu plastov v uličke od p. Desáka č. 56 po p. Bobaľu č.
126 a na ostatných uličkách.
Uznesenie č. 30 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje dodatok k zmluve o výkone správy majetku pre VVS a.s. za účelom vypracovania plánu
obnovy rozvodu vody v obci
Starosta prečítal žiadosť na prevádzkovanie kurzových stávok a predložil návrh uznesenia, o ktorom
dal hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
Za – 4 ( Desák, Mgr. Dzurko, Kuruc, Papaj)
Proti - 0
Zdržali sa – 1, (Mgr. Hodorová)
Uznesenie č. 31 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie kurzových stávok v herni v prevádzke
Lúcie Kurucovej, Nižné Ladičkovce č.54 pre účely udelenia licencie na prevádzkovanie hazardných
hier
Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou určiť jedného poslanca za koordinátora CO
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. 32 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje poslanca Papaja Martina za koordinátora CO obyvateľov obce zodpovedného za prípravu
CO a jeho plnenie
Starosta obce oboznámil poslancov so zabezpečením detských hracích prvkov a potrebou ich
nainštalovania, ako aj s možnosťou uvolnenia pozemku pri OÚ pre detské ihrisko.
Starosta obce predložil návrh uznesení, o ktorých dal hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
Za – 5 ( Desák, Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj)
Proti - 0
Zdržali sa – 0

Uznesenie č. 33 – 7.8.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce ukladá:
1. Poslancom OZ zabezpečiť osadenie detských hracích prvkov na detské ihrisko pri škole a na
ihrisku do 30.9.2019
2. Poslancom OZ svojpomocne preložiť oplotenie od OÚ k miestnemu potoku v termíne do
30.11.2019

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

