
Uznesenia
z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Nižné Ladičkovce, konaného

dňa 14.08.2020 v kancelárií starostu obecného úradu

Zoznam  uznesení :

Uznesenie č. 29 – 14.08.2020
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 poslancov : Desák, Kuruc

Uznesenie č. 30 – 14.8.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Berie na vedomie stav plnenia rozpočtu za I. polrok 2020

Uznesenie č. 31 – 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Berie na vedomie informáciu o stave plnenia miestnych poplatkov za komunálny odpad
     a miestne dane

Uznesenie č. 32– 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie správy z finančnej kontroly č. 3/2020 a č. 4/2020 hlavnej kontrolórky obce
    
Uznesenie č. 33 – 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce. Nižné Ladičkovce.

Uznesenie č. 34– 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Sa uznáša na návrhu VZN č. 2/2020 o podmienkach držania psov na území obce.

Uznesenie č. 35 – 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Sa uznáša na návrhu VZN č. 3/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
    v školskej jedálni.

Uznesenie č. 36– 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje výstavbu chodníka cez cintorín a úhradu faktúry za výkopové práce a drvený
    kameň vo výške 600,-Eur.

Uznesenie č. 37 – 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Schvaľuje nákup rozkladacích stolov do kultúrneho domu po vykonaní prieskumu trhu 
     v čiastke 2 300,- Eur.



Uznesenie č. 38 – 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje rekonštrukciu elektrického skriňového rozvádzača v zmysle záverov revíznej správy.
    
Uznesenie č. 39 – 14.08.2020
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.

Uznesenie č. 40 – 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje cenu za požičanie stanu pre obyvateľov obce na 10,-Eur 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.

 návrhová komisia : Mgr. Alena Hodorová  ………………………….

           
                                          Martin  Papaj      ………………………….

starosta obce :  Ing. Ján Hudák         .............................................


