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

29.11.2019 v malej sále kultúrneho domu.

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 4 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                                                                                                                               
a./ Schválenie rozpočtu obce na roky 2020-2022
 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. Schválenie - VZN č.1/2019 o určení  spoločného školského obvodu ZŠ
                   - VZN č.2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
                                              nákladov na činnosť materskej školy.
                   - VZN č.3/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022

8. Správa z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce č.6,7,8

9. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce za rok 2019



10. Koncepcie  a programy  obce,  predkladanie  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok
– informácia a stav

11. Plán práce základnej školy s materskou školou na školský rok 2019/2020

12. Príprava a zabezpečenie plánovaných akcií na mesiace -  december, január

13. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov
14. Rôzne

15. Záver 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe obce s určením  overovateľov zápisnice a 
navrhol členov návrhovej komisie.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 52 – 29.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 29.11.2019
2. Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Hodorová, Kuruc
3. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov : Dzurka, Desáka

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta prečítal uznesenia z posledného OZ, uznesenia č. 29,50 – splnené,                                     
č.33 - preloženie oplotenia ,splnená čiastočne, zabetónované pätky, zvárať sa bude podľa počasia

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
Starosta obce informoval poslancov: 
Poriadková komisia – čistenie zastávok 
Protipožiarna komisia – podľa pokynov požiarneho technika bola vykonaná kontrola 18 bytových
domov v obci
Uznesenie č. 53 – 29.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Berie na vedomie vykonanie protipožiarnej kontroly obytných domov (viď príloha)

4. Rozpočet  obce  
Starosta obce prečítal poslancom návrh rozpočtu po položkách v príjmovej a vo výdavkovej oblasti, 
predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 54– 29.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje rozpočet obce na rok 2020
2. Berie na vedomie rozpočet obce na roky 2021  a  2022

Starosta obce informoval poslancov aj o podielových daniach a splátkach obce , o čom dal hlasovať.



Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 55 – 29.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Berie na vedomie stav v podielových daniach za obdobie 1. - 11. mesiac a stav splátok.

5. Základné prehľady a informácie – chod obce
Starosta obce oboznámil poslancov:
a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad ku dňu 29.11.2019
b./ Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách ku dňu 29.11.2019
K predloženej informácii nemali poslanci doplňujúce návrhy.
Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 56 – 29.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Berie na vedomie stav v platbách za miestne dane a ostatne poplatky.

6. Schválenie VZN č.1,2, 3
Starosta obce prečítal návrh VZNč.1 a keďže k nemu neboli žiadne pripomienky dal o ňom hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 57 – 29.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje VZN č. 1/2019 o určení spoločného  školského obvodu.

Starosta obce prečítal návrh VZNč.2 a keďže k nemu neboli žiadne pripomienky dal o ňom hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 58 – 29.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje VZN č.2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť materskej školy.

Starosta obce prečítal návrh VZNč.3, s pripomienkou občanou navýšiť poplatok za kopanie hrobu na
60€ a  dal o ňom hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0



Uznesenie č. 59 – 29.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje VZN č.3/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu.

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022
Starosta obce prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky obcek návrhu rozpočtu.  
Uznesenie č. 60 – 29.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
na roky 2020 – 2022.

8. Správa z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce č.6,7,8
Starosta obce prečítal správy z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce č.6, 7,8
Uznesenie č. 61 – 29.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Berie na vedomie správy z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce č. 6,7 a 8.

9. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce za rok 2019
Starosta obce predložil poslancom návrh na odmenu HK obce za rok 2019 vo výške 80€
a dal o tom hlasovať
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 62 – 29.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 80,-Eur v čistom k platu.

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0

 10.  Koncepcie  a programy  obce,  predkladanie  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok
– informácia a stav

Starosta obce informoval poslancov o ukončení prác na budove obecného úradu a o získanie dotácie 
na výstavbu šatní pre futbalový klub.
Uznesenie č. 63 – 29.11.2019
Starosta Obce Nižné Ladičkovce:
Ukladá poslancom obecného zastupiteľstva presťahovať obecný úrad z kultúrneho domu
do priestorov zrekonštruovanej budovy obecného úradu do 23.12.2019

11. Plán práce základnej školy s materskou školou na školský rok 2019/2020
Starosta obce prečítal poslancom plán práce ZŠ s MŠ, ktorý vypracovala riaditeľka školy.
Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.



Výsledky hlasovania :  Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc, )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 64 – 29.11.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje plán práce ZŠ s MŠ v Nižných Ladičkovciach na školský rok 2019/2020

12.  Príprava a zabezpečenie plánovaných akcií na mesiace -  december, január
      Starosta obce informoval poslancov o plánovaných akciach na mesiac december a január
      1. Rozsvietenie adventného venca a stromčeka pri kultúrnom dome

2. Výstavba prístreška pri obecnom úrade
3. Silvester
Uznesenie č. 65 – 29.11.2019
Starosta Obce Nižné Ladičkovce:
Ukladá poslancom obecného  zastupiteľstva zrealizovať prístrešok od západnej steny obecného
úradu v termíne do 31.01.2020.
  

     Uznesenie č. 66 – 29.11.2019
Starosta Obce Nižné Ladičkovce:
Ukladá poslancom obecného  zastupiteľstva v prípade záujmu obyvateľov obce zabezpečiť v 
spolupráci s Úniou žien silvestrovské posedenie v kultúrnom dome.

      13.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov

a./ dopyty poslancov – neboli
      

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci - neboli

14. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o nastávajúcich voľbách a o záujem občanov urobiť obecnú 
zabíjačku. Poslanci navrhli preveriť záujem o fašiangový ples.

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


