
Uznesenia
z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Nižné Ladičkovce, konaného

dňa 24.10.2020 v kancelárií starostu obecného úradu

Zoznam  uznesení :

Uznesenie č. 41 – 24.10.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 24.10.2020
2. Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Hodorová, Dzurko
3. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov : Desák, Kuruc

Uznesenie č. 42 – 24.10.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Berie na vedomie stav plnenia rozpočtu za 1-9. 2020
2.Schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v čiastke 2 624€ na investičné 
akcie obce ako spoluúčasť. 

Uznesenie č. 43 – 24.10.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Berie na vedomie informáciu o stave plnenia miestnych poplatkov za komunálny odpad
     a miestne dane

Uznesenie č. 44– 24.10.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje zámer na odpredaj obecného pozemku – parcely č. 131/2 o výmere 309m2. OÚ zámer 
na odpredaj uvedenej parcely vyvesí na úradnú tabuľu obce a dá vypracovať znalecký posudok na 
stanovenie kúpnej ceny.

Uznesenie č. 45 – 24.10.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje osobnú súčinnosť poslancov, ako členov pandemickej komisie pri výkone celoplošného
testovania občanov v dňoch 31.10-1.11.2020 a 6.11-7.11.2020.
2. Ukladá poslancom /členom PK / pripraviť miestnosť na testovanie občanov, vrátane zabezpečenia
dezinfekčných prostriedkov.
3. Ukladá pracovníčke OÚ pripraviť zoznamy obyvateľov obce vo veku od 10 do 65 rokov a 
prostredníctvom miestneho rozhlasu informovať občanov o časovom harmonograme ich testovania.
4. Ukladá zverejniť usmernenie okresného úradu Prešov na webovej stránke obce.
5. Schvaľuje ako administratívnych pracovníkov na výpomoc testovania Annu Hrinovú a Mgr. 
Alenu Hodorovú.
6. Dohodne prostredníctvom starostov obcí / VL a NL/ vypracovanie časového harmonogramu 
testovania občanov z Vyšných Ladičkoviec.
7. Schvaľuje zakúpenie dezinfekčných prostriedkov  a ostatných potrebných prostriedkov na 
vybavenie odberného miesta.
8. Zašle na okresný úrad Humenné do 28.10.2020 informáciu o pripravenosti obce na zabezpečení 
plošného testovania s uvedením nedostatkov a požiadaviek. 



Uznesenie č. 46 – 24.10.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje vypracovanie dokumentácie – zameranie existujúceho stavu KD v sume 500€
2. Schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu KD

Uznesenie č. 47– 24.10.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje nákupnú poukážku pre každého dôchodcu obce vo výške 8€.
2. Schvaľuje zabezpečiť od zástupcov všetkých obývaných domov obce Nižné Ladičkovce čestné  
prehlásenie o kompostovaní kuchynského biologického odpadu z domácnosti.
3. Schvaľuje vykonanú inventarizáciu majetku.
4. Schvaľuje vykonanie sčítania domov a obyvateľov obce

 návrhová komisia :  Vladimír Desák     ……………………….

           
                                  Juraj  Kuruc          ……………………….

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


