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

28.2.2020 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                                                                                                                          
a./Plnenie rozpočtu za rok 2019
 b./ Finančné vzťahy štátu k obci (podielové dane)
 c./ Vývoj dlhu a splátok obce  - informácia

5. Základné prehľady a informácie – chod obce 
a./Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach za rok 2019   - informácia
b./Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad za rok  2019         

6. Správa o plnení úloh KPSS obce Nižné Ladičkovce za rok 2019

7. Ročná správa o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2019 v obci Nižné Ladičkovce

8. Správa finančnej kontroly č.1/2020

9. Správa nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Družstevník Nižné Ladičkovce

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



12. Plán práce  na  rok 2020

13. Príprava a zabezpečenie plánovaných akcií na mesiace -  marec, apríl

14. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov

15.   Rôzne

16.   Záver 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe zastupiteľstva 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. 1-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 28.2.2020
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, uznesenia č. 63,66 – splnené,                                     
č.65 – zrealizovať prístrešok za OÚ: nesplnená pre výrobu dreva a počasia, náhradný termín do 
31.3.2020.

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
Starosta obce informoval poslancov: 
Poriadková komisia – čistenie zastávok , zber odpadkov v katastri obce
Protipožiarna komisia – zákaz vypaľovania trávy a rozkladania ohňa
Uznesenie č. 2-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Ukladá poriadkovej komisií zorganizovať v spolupráci s úniou žien zber odpadkov v koryte 
potoka Ľubiška a priľahlých rigolov v katastri obce nižné Ladičkovce
2. Ukladá protipožiarnej komisií vyvesiť na úradnej tabuli a na webovej stránke obce zákaz 
vypaľovania trávy v katastri obce.

4. Rozpočet  obce  
Starosta obce prečítal poslancom stav rozpočtu po položkách v príjmovej a vo výdavkovej oblasti, 
stav v prijatých podielových daniach. Poslednú splátku dlhu sme zaplatili v mesiaci január, obec 
nemá už žiadne dlhy.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc,Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 3-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie stav plnení rozpočtu za rok 2019



5. Základné prehľady a informácie – chod obce
Starosta obce oboznámil poslancov:
a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 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 - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc,Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 4-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Berie na vedomie stav v platbách za miestne dane za rok 2019 a stav v plnení poplatku za 
komunálny odpad v roku 2019.

6. Správa o plnení úloh KPSS obce Nižné Ladičkovce za rok 2019
Starosta obce prečítal správu a keďže k nej neboli žiadne pripomienky dal o nej hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc,Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 5-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Berie na vedomie správu o plnení úloh KPSS za rok 2019

7. Ročná správa o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2019 v obci Nižné Ladičkovce
Starosta obce prečítal správu hlavnej kontrolórky obce a dal o nej hlasovať.  
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc,Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 6-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Berie na vedomie správu o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2019 v obci Nižné Ladičkovce.

8. Správa z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce č.1/2020
Starosta obce prečítal správy z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce 
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc,Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 7-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Berie na vedomie správy z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce č. 1.

9. Správa nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Starosta obce prečítal správu a dal o nej hlasovať.



Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc,Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 8-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Berie na vedomie správu nezávisleho auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

 10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Družstevník Nižné Ladičkovce
     Starosta obce prečítal poslancom žiadosť TJ o dotáciu z obce a dal o nej hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc,Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 9-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje dotáciu pre TJ Družtevník Ladičkovce na rok 2020 vo výške 4 000€ s tým, že členovia 
klubu zorganizujú brigádu na dovoz dreva z urbariátu pre školu

11. Koncepcie a programy obce, predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
– informácia a stav
1. Stavebné úpravy obecných budov č.54 a 55 v Nižných Ladičkovciach  2.etapa
Starosta obce informoval poslancov o podanej žiadosti o dotáciu a o potrebe spolufinancovania 
projektu,  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. 10-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje finančné prostriedky na spolu financovanie projektu Stavebné úpravy obecných budov 
č.54 a 55 v N.L -2. etapa v roku 2020 z vlastných zdrojov vo výške 6 439,88€ z celkových 
oprávnených výdavkov 127 939,88€

2. Šatne na futbalovom ihrisku
      Starosta obce informoval poslancov o zadaní vypracovania projektu, o dotácie zo SFZ a výške spolu

financovania a následných krokoch realizácie stavby.
Starosta 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. 11-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje finančné prostriedky na spolu financovanie projektu – Výstavba šatní v areáli 
futbalového. štadióna v roku 2020 z vlastných zdrojov vo výške 3 334€ z celkových oprávnených 
nákladov 13 334€,  SFZ dotuje projekt čiastkou 10 000€.
2. Schvaľuje podpísanie zmluvy so SFZ o spolupráci a financovaní uvedeného projektu.



3. Rekonštrukcia miestných komunikácií
    Starosta obce informoval poslancov o podanej žiadosti cez MAS Pod Vihorlatom, vykonanej 
administratívnej a technickej kontrole a odoslanie PPA.

4. Vodozádržné opatrenie
    Starosta obce informoval poslancov o podanej žiadosti cez spoločnosť MP Profit Považská 
Bystrica / viď. uznesenie č. 45 – 17.10.2019.

5. Rekonštrukcia oplotenia cintorína a výstavba schodov
    Starosta obce informoval poslancov o podanej žiadosti na MF SR, vrátane nákladov a dal o 
žiadosti hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc,Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 12-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje finančné prostriedky na rekonštrukciu oplotenia cintorína a výstavbu schodov  po 
schválení dotácie z MFSR vo výške 13 500€ so spolu financovaním OÚ z vlastných zdrojov vo 
výške 1 500€.

6. Zábradlie na cintoríne
    Starosta obce informoval poslancov o potrebe výstavby zábradlia vedľa jestvujúceho strmého 
chodníka na novom cintoríne, 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. 13-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje realizáciu oporného zábradliana cintoríne svojpomocne a z vlastných zdrojov v sume do 
500€.

12. Plán práce  na  rok 2020
      Starosta prečítal poslancom návrh plánu práce na rok 2020, kukaždej akcií sa dopíše zodpovedný
poslanec. O návrhu plánu dal starosta obce hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc,Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 14-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
Schvaľuje plán práce OÚ na rok 2020

13.  Príprava a zabezpečenie plánovaných akcií na mesiace -  marec, apríl
      Starosta  obce informoval  poslancov o plánovaných akciách na mesiac  marec a apríl.

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. 15-28.2.2020
      Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
      Ukladá poslancom zabezpečiť v mesiacoch marec a apríl nasledovné akcie :
      1. Preloženie oplotenia od OÚ k potoku

2. Výstavba prístreška za OÚ
3. Zber odpadu v katastri obce
4. Výsadba zelene a stromčekov
5. Postavenie veľkonočného venca pri kultúrnom dome
6. Vybudovanie rigolu na odvedenie dažďovej vody

      14.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov

a./ dopyty poslancov – Dzurko : 1. Zvážiť zakúpenie mikrovlnky do kultúrneho domu
                                                    2. Zakúpiť počítače do ZŠ, jestvujúce sú zastaralé a už nevyhovujú
Starosta : k b.1. Pre organizované akcie v KD sa mikrovlnka zapožičia zo školy.
                k b.2.  OÚ zabezpečí do konca školského roka 1 – 3 ks repasovaných počítačov

      
b./  písomné pripomienky občanov doručené obci  – starosta  dal  rozniesť do poštových schránok
domov listy s požiadavkami a  pripomienkami k práci OÚ . Zatiaľ odpovede neboli doručené. 

14. Rôzne
A/ Starosta obce informoval poslancov o potrebe riešiť hrobové miesta na cintoríne a poskytovanie 
domu smútku pre cudzích občanov. Predniesol návrh upraveného VZN č.1/2020, o ktorom dal 
hlasovať.

      Výsledky hlasovania :  Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák,  Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Kuruc,Papaj )
                                     Proti - 0
                                      Zdržali sa – 0

Uznesenie č. 16-28.2.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje návrh VZN č.1/2020 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
2.Schvaľuje  poplatok za hrobové miesto pre cudzích , ktorí nemajú trvalý pobyt v obci jednorázovo 
vo výške 50€.
3. Schvaľuje poplatok za použitie domu smútku pre tých , ktorí nemajú trvalý pobyt v našej obci vo 
výške 30€.
4. Výkop hrobu pre pozostalého, ktorý nemá trvalý pobyt v obci si rodina zabezpečuje sama.

B/ Starosta obce informoval poslancov o zaslanej žiadosti na spoločnosť EUSTREAM a na PSK – 
výzvy, ako aj o žiadosti na Telekomunikácie ohľadom preloženia telefónnych stĺpov .

C/ Starosta obce informoval poslancov o potrebe určiť zodpovedného pracovníka za  kontrolu a 
prevádzkovanie rebríkov a navrhol do tejto funkcie p. Papaja. O uvedenom návrhu dal hlasovať.

Uznesenie č. 17-28.2.2020
 Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
  Schvaľuje p.Martina Papaja za zodpovedného za prevádzkovanie a kontrolu rebríkov OÚ



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


