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

14.8.2020 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 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./Plnenie rozpočtu za 1/2 rok 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. Správa finančnej kontroly č.3/2020 a č.4/2020

7.   Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce

8.   Návrh VZN č.2 o podmienkach držania psov na území obce

9.   Návrh VZN č.3 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

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

11.   Príprava a zabezpečenie plánovaných akcií na mesiace -  august, september



12.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov

13.  Rôzne
        

14.   Záver 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe zastupiteľstva s určením  overovateľov zápisnice 
a navrhol členov návrhovej komisie.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 29 – 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 14.8.2020
2. Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Hodorová, Papaj
3. Za overovateľov zápisnice určuje poslanca : Desák, Kuruc

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta prečítal uznesenia z posledného OZ:                                                                                        
č.28 – ukladá poslancom OZ a výboru TJ zapojiť sa do prác pri výstavbe šatní na futbalovom ihrisku a 
odpracovať bezodplatne min. 8 hod.,  splnená čiastočne : Papaj-56hod., Kuruc-16hod., Edo Hodor -
32hod.
 č.15 - preložiť oplotenie od OÚ k potoku:  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. polrok. 2020 a stav v prijatých podielových daniach za 1.polrok. 2020 a dal o tom hlasovať.           
Obec nemá žiadny dlh a nespláca žiadne poplatky.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 30 – 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Berie na vedomie stav plnenia rozpočtu za I.polrok 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 14.8.2020
K predloženej informácii nemali poslanci doplňujúce návrhy.
Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0



Uznesenie č. 31 – 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Berie na vedomie informáciu o stave plnenia miestnych poplatkov za komunálny odpad
     a miestne dane

6. Správa finančnej kontroly č.3/2020 a č.4/2020
Starosta obce prečítal správy z finančnej kontroly č.3 a č.4 a keďže k ním neboli žiadne pripomienky 
dal o ňom hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 32– 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie správy z finančnej kontroly č.3/2020 a č.4/2020hlavnej kontrolórky obce.

7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Starosta obce predniesol návrh zásad odmeňovania poslancov OZ obce a dal o nich hlasovať.  
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 33 – 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje zásady odmeňovania poslancov OZ obce.

8. Návrh VZN č.2 o podmienkach držania psov na území obce
Starosta obce prečítal návrh VZN č.2 a dal o ňom hlasovať
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 34 – 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Sa uznáša na návrhu VZN č.2 o podmienkach držania psov na území obce

9. Návrh VZN č.3 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Starosta obce prečítal návrh VZN č.3 a dal o ňom hlasovať.

Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 35– 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Sa uznáša na návrhu VZN č.3 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 



 10.  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.              

a) Vodozádržné opatrenie – na základe výzvy MFSR bola doplnená a odoslaná žiadosť

b) Výstavba šatní – pokračuje, bola odoslaná žiadosť o preplatenie 1. faktúry na SFZ

c) Cintorín – zabezpečili sme sponzorsky výrobu nerezového kríža a svojpomocne sme ho   
osadili                                                                                                                         
- začali sme s výstavbou chodníka

Starosta obce dal o tom hlasovať. 
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 36– 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje výstavbu chodníka cez cintorín a úhradu faktúry za výkopové práce a drvený kameň vo 
výške 600€.

d) Stoly do kultúrneho domu – bola nám schválená dotácia z VÚC Prešov na nákup stolov
Starosta obce informoval poslancov o ponúkaných možnostiach a dal o tom hlasovať. 
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 37– 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje nákup rozkladacích stolov do kultúrneho domu po vykonaní prieskumu trhu v čiastke        
2 300€.

11. Príprava a zabezpečenie plánovaných akcií na mesiace -  august, september
      Starosta obce informoval poslancov o plánovaných akciách na mesiac august a september, 
ktoré sa však pre koronavírus neuskutočnia.   

                                    
12. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov

             - neboli

13. Rôzne          
a) Starosta obce informoval poslancov o vykonaní revízií elektrických rozvodov na obecnom úrade a 
prečítal im revíznu správu a o záveroch z nej dal hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0



Uznesenie č. 38– 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje rekonštrukciu elektrického skriňového rozvádzača v zmysle záverov z revíznej správy.

b) Starosta obce prečítal list z Okresnej prokuratúry Humenné ohľadom školských obvodov, z ktorého 
vyplynula  úloha, o ktorej dal starosta hlasovať :  

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

Uznesenie č. 39– 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie upozornenie prokurátora okresnej prokuratúry Humenné o spoločnom školskom 
obvode.
2. Zaviazalo do budúcna výkonné orgány obce / starostu /, aby v prípade, že obec nezriadi základnú 
školu, najprv  uzavrelo s obcou, ktorá ZŠ zriadi dohodu o zriadení spoločného školského obvodu a až 
po uzavretí takejto dohody obec, ktorá zriadila ZŠ prijala k tomu príslušné VZN.

c) Starosta obce informoval poslancov o zakúpení rozkladacieho stanu pre potreby osláv občanov 
doma, resp. pre akcie OÚ na ihrisku a navrhol cenu za jeho požičanie o ktorej dal hlasovať.
 Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0

Uznesenie č. 40– 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje cenu za požičanie stanu pre obyvateľov obce na 10€ na deň. V prípade zapožičania až po 
obede sa tento prvý deň nezapočítava a v prípade jeho vrátenia doobeda sa tiež tento posledný deň 
nepočíta do poplatku za požičanie stanu.

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

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

Overovatelia zápisnice:

...............................................                                                               ...............................................         
        Vladimír  Desák                                                                                        Juraj  Kuruc


