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

15.5.2020 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 18:00 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 3 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 1.kv. roku 2020
 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 2020   - informácia
b./Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad za rok  2020         

6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019

7.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019  

8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižné Ladičkovce na 2. polrok2020

9.   Správa o výsledku administratívnej finančnej kontroly

10.   Správa finančnej kontroly č.2/2020
        

11.   Poverenie na výkon administratívnej finančnej kontroly pri poskytovaní dotácií z rozpočtu

12.   VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku



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

        
14.   Príprava a zabezpečenie plánovaných akcií na mesiace -  máj, jún

15.   Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov

16.   Rôzne

17.   Záver 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe zastupiteľstva s určením  overovateľov zápisnice 
a navrhol členov návrhovej komisie.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 18 – 15.05.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 15.5.2020
2. Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Hodorová, Papaj
3. Za overovateľov zápisnice určuje poslanca : Mgr. Dzurka,

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta prečítal uznesenia z posledného OZ, uznesenia                                                                             
č.65 - zrealizovať prístrešok za OÚ: splnená, starosta poďakoval- poslancom Papajovi a Desákovi         
č.13 - zábradlie na cintoríne: splnená, starosta poďakoval- poslancom Papajovi a Desákovi, Andrejcovi 
č.15 - preložiť oplotenie od OÚ k potoku: čiastočne splnená                                                                      
        - zber odpadu v katastri obce: prekladá sa pre koronavírus na neskôr
        - výsadba zelene a stromčekov: splnená, pri kostole, cintoríne, studničke a pri zastávke
        - postavenie veľkonočného venca pri KD: splnená

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
Starosta obce informoval poslancov, že kvôli pandémií koronavírusu komisie nezasadali 

4. Rozpočet  obce  
Starosta obce prečítal poslancom stav rozpočtu po položkách v príjmovej a vo výdavkovej oblasti za   
1. kv. 2020 a stav v prijatých podielových daniach za 1.kv. 2020 a dal o tom hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 19 – 15.05.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Berie na vedomie stav plnenia rozpočtu za I.štvrťrok 2020

5. Základné prehľady a informácie – chod obce
Starosta obce oboznámil poslancov:



a./ Stav výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2020
b./ Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách ku dňu 15.5.2020
K predloženej informácii nemali poslanci doplňujúce návrhy.
Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 20 – 15.05.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Berie na vedomie informáciu o stave plnenia miestnych poplatkov za komunálny odpad
     a miestne dane

6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
Starosta obce prečítal stanovisko HK a keďže k nemu neboli žiadne pripomienky dal o ňom hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 21– 15.05.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k návrhu záverečného účtu    
   za rok 2019.

7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019  
Starosta obce predniesol návrh záverečného účtu obce a dal o ňom hlasovať.  
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 22 – 15.05.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad a prevod prebytku
    hospodárenia vo výške 3.409,81 Eur do fondu rezerv.

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nižné Ladičkovce na 2. 
polrok2020
Starosta obce prečítal návrh plánu kontroly hlavnej kontrolórky obce a dal o ňom hlasovať
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 23 – 15.05.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020.



9. Správa o výsledku administratívnej finančnej kontroly
Starosta obce prečítal správu a dal o nej hlasovať.

Výsledky hlasovania :  Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 24 – 15.05.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie správu o výsledku finančnej administratívnej kontroly

 10. Správa finančnej kontroly č.2/2020
     Starosta obce prečítal poslancom správu a dal o nej hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 25– 15.05.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie správu z finančnej kontroly č. 2/2020 

11. Poverenie na výkon administratívnej finančnej kontroly pri poskytovaní dotácií z 
rozpočtu
Starosta obce predniesol návrh poverenia, o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 26 – 15.05.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie poverenie Juraja Kuruca na výkon administratívnej a finančnej kontroly pri 
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

                                    
12. VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku
      Starosta prečítal poslancom návrh VZN č.1/2020. O návrhu  dal starosta obce hlasovať.
Výsledky hlasovania :  Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Mgr. Dzurko, Mgr. Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 27 – 15.05.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Sa uznáša na  VZN č. 1/2020 -  Prevádzkový  poriadok pohrebiska a domu smútku

13.  Koncepcie a programy obce, predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
– informácia a stav
      Starosta obce informoval poslancov o stave jednotlivých žiadosti  o NFP na rok2020.
Z rozpravy vyústila úloha  :    



Uznesenie č. 28 – 15.05.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Ukladá poslancom obecného zastupiteľstva  a výboru TJ Družstveník Ladičkovce  zapojiť sa

 do prác pri výstavbe šatní na futbalovom ihrisku a odpracovať bezodplatne min. 8 hod.
Evidenciu bude viesť starosta obce.

14.   Príprava a zabezpečenie plánovaných akcií na mesiace -  máj, jún
      Starosta obce informoval poslancov o plánovaných akciách na mesiac máj a jún, ktoré sa však

pre koronavírus neuskutočnia, okrem stavania mája za účasti poslancov OZ.   

     15.   Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov
             - neboli

16. Rôzne
 Starosta obce informoval poslancov o zrealizovaní informačnej tabuli pri autobusovej zastávke, o 
výstavbe odkvapového chodníka pri obecnom úrade, o výsadbe stromčekov, o čistení potoka, kosení 
cintorína a potoka a o úprave okolia školy.

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

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

Overovatelia zápisnice:

...............................................                                        
         Mgr. Ján Dzurko                                                                 


