ZÁPISNICA
z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Nižné Ladičkovce, konaného dňa
24.10.2020 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 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.-9. 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. Zámer na odpredaj obecného pozemku
7. Pandémia COVID 19, celoštátne testovanie obyvateľstva
8. Koncepcie a programy obce, predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
– informácia a stav
9. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov
10. Rôzne
11. 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, Dzurko )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
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

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., Desák -8hod.
Dzurko – namaľuje dvere do WC, Hodorová – poriadok, pozmývať podlahy

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
Starosta obce informoval poslancov, že kvôli pandémií koronavírusu komisie nezasadali.
Je však potrebné, aby komisia PO a BOZP vykonala do konca roka 2020 vy konala kontrolu PO v
ďalších 20 obytných domoch.

4. Rozpočet obce
Starosta obce prečítal poslancom stav rozpočtu po položkách v príjmovej a vo výdavkovej oblasti za
1-9. 2020 a stav v prijatých podielových daniach za dané obdobie a dal o tom hlasovať, ako aj o použití
prostriedkov z rezervného fondu. Obec nemá žiadny dlh a nespláca žiadne poplatky.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Dzurko )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
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.

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 24.10.2020
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, Dzurko)
Proti - 0
Zdržali sa – 0

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

6. Zámer na odpredaj obecného pozemku
Starosta obce prečítal žiadosť manželov Papajových na zakúpenie obecného pozemku – parcely č.
131/2, na ktorý predložili aj geometrický plán a dôvody kúpy. Poslanci nemali pripomienky a starosta
dal o tom hlasovať:
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Dzurko )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
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.

7. Pandémia COVID 19, celoštátne testovanie obyvateľstva
Starosta obce predniesol poslancom usmernenie a úlohy vlády pre starostov obci, o ktorých dal
hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Dzurko )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
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.

8. Koncepcia a programy obce, predkladanie žiadosti o NFP
Starosta obce informoval poslancov o stave jednotlivých žiadosti o NFP na rok2020.

a) Vodozádržné opatrenie – na základe výzvy MFSR bola doplnená a odoslaná žiadosť,
aktualizoval sa rozpočet a prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác
b) Výstavba šatní – ukončili sa všetky práce, prebieha porealizačné zameranie, revízia
elektroinštalácie a pripravuje sa kolaudačné jednanie.
c) Cintorín – zabezpečili sme sponzorsky výrobu nerezového kríža a svojpomocne sme ho
osadili
- ukončili sme s výstavbu chodníka a oporného múru
d) Stoly do kultúrneho domu – na základe dotácie z VÚC Prešov boli zakúpené a dodané nové stoly a
stoličky do kultúrneho domu, bola vypracovaná a odoslaná záverečná správa .
e) Výsadba stromov a zelene – na základe žiadosti nám bola poskytnutá dotácia z nadácie SPP vo výške
1000€, bola zrealizovaná výsadba pri autobusových zastávkach a pri obecnom úrade.
f) Rekonštrukcia ciest a chodníkov – cez MAS Pod Vihorlatom je zadaná žiadosť na vyasfaltovanie
nedokončených uličiek, zatiaľ to stojí.
g) Rekonštrukcia kultúrneho domu – starosta informoval poslancov o možnosti a rozsahu
rekonštrukcie KD cez NFP a nutnosti vypracovania zámeru a projektovej dokumentácie, o čom dal
hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Dzurko )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
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

9. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov
- neboli

10. Rôzne
a) Starosta obce informoval poslancov o vyhlásení II.stupňa povodňovej aktivity, o vyčistení
priepustov pod mostami a hlavnou cestou cez Okresnú správu ciest, o vyčistení priľahlých potôčikov
prostredníctvom Povodia Laborca, o dovoze dreva pre ZŠ futbalistami, o odpadovom hospodárstve, o
sčítaní domov a bytov, o inventarizácií majetku a o podpore seniorov v mesiaci úcty k starším, pričom
navrhovanú výšku podpori dal schváliť.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Mgr. Hodorová, Kuruc, Dzurko)
Proti - 0
Zdržali sa – 0

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

11. 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

