ZÁPISNICA
z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Nižné Ladičkovce, konaného dňa
11.12.2020 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 3 poslanci, z celkového počtu 5, takže je
uznášania schopné.
Starosta obce prečítal návrh programu OZ.
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./Úprava rozpočtu č.1 za rok 2020
b./Návrh rozpočtu na roky 2021-23
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. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2021-23
7. Správa z finančnej kontroly č.5,6,7/2020 hlavnej kontrolórky obce
8.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2021

9.

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019

10. Plán práce ZŠ s MŠ na školský rok 2020/2021
11. Správa o plnení úloh na úseku CO, krízového riadenia, obrany obce a pripravenosti na
riešenie krízových situácií pre bezpečnostnú radu okresu Humenné

12. Terénna opatrovateľská služba v obci
13. Odpredaj obecného pozemku
14. Koncepcie a programy obce, predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
– informácia a stav
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 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 48 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 11.12.2020
2. Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Desák, Papaj
3. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov : Desák, Kuruc

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta prečítal uznesenia z posledného OZ:
č.45 – splnené, č.47 – splnené

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 kontrolu PO v ďalších
20 obytných domoch.

4. Rozpočet obce
a./Úprava rozpočtu č.1 za rok 2020
Starosta obce prečítal poslancom stav rozpočtu po položkách v príjmovej a vo výdavkovej oblasti za
1-11. 2020 a dal o tom hlasovať.
Obec nemá žiadny dlh a nespláca žiadne poplatky.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 49 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 na rok 2020

b./ Návrh rozpočtu na roky 2021-23
Starosta obce prečítal poslancom návrh rozpočtu na rok 2021 po položkách v príjmovej a vo
výdavkovej oblasti a po krátkej rozprave dal o tom hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 50 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje rozpočet na rok 2021
2. Berie na vedomie rozpočet obce na roky 2022 a 2023

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 11.12.2020
K predloženej informácii nemali poslanci doplňujúce návrhy.
Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 51 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie informáciu o stave plnenia miestnych poplatkov za komunálny odpad
a miestne dane.

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2021-23
Starosta obce prečítal prečítal stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu dal o tom hlasovať:
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 52 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie odborné stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu na roky 2021-23.

7. Správa z finančnej kontroly č.5,6,7/2020 hlavnej kontrolórky obce
Starosta obce prečítal poslancom správy č.5,6,7 HK , o ktorých dal hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 53 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie správy z finančnej kontroly č.5,6 a 7/2020 HK obce.

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2021
Starosta obce prečítal poslancom uvedený návrh plánu činnosti HK , o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 54 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2021

9. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019
Starosta obce prečítal poslancom správu auditorky, o ktorej dal hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 55 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie správu nezávislého audítora obce z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za
rok 2019.

10. Plán práce ZŠ s MŠ na školský rok 2020/2021
Starosta obce prečítal poslancom uvedený plán práce, o ktorom po krátkej rozprave dal hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 56 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje plán práce ZŠ s MŠ na školský rok 2020/ 2021.

11. Správa o plnení úloh na úseku CO, krízového riadenia, obrany obce a pripravenosti
na riešenie krízových situácií pre bezpečnostnú radu okresu Humenné
Starosta obce predniesol poslancom uvedenú správu, ktorú bude starosta predkladať na zasadnutí
Bezpečnostnej rady okresu dňa 17.12.2020 v kancelárií prednostky Okresného úradu. Po krátkej
rozprave dal starosta o správe hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 57 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje správu o plnení úloh na úseku CO, krízového riadenia, obrany obce a pripravenosti na
riešenie krízových situácií pre bezpečnostnú radu okresu Humenné.

12. Terénna opatrovateľská služba v obci, schválenie VZN
Starosta obce oboznámil poslancov o národnom projekte terénnej opatrovateľskej služby a o zámere
uplatniť tento projekt aj v našej obci. Prečítal poslancom aj vypracované VZN č.4/2020. Po krátkej
rozprave dal starosta o správe hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 58 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje zapojenie obce Nižné Ladičkovce do Národného projektu TOS, vypracovanie žiadosti o
zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb a vypracovanie žiadosti na implementačnú agentúru
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.
2. Uznáša sa na VZN č.4/2020 o opatrovateľskej službe na území obce Nižné Ladičkovce

13. Odpredaj obecného pozemku
Starosta obce oboznámil poslancov ešte raz o zámere predaja majetku obce a to parcely č.131/2 o
výmere 309m2 záujemcovi Jánovi Pápajovi za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Keďže sa k
zámeru, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli aj na obecnej stránke od 10.11.2020 nikto z obyvateľov
obce nevyjadril,poslanci po o krátkej rozprave a po oboznámení sa z geometrickým plánom a
znaleckým posudkom vyjadrili súhlas na predaj tejto parcely. Starosta obce dal o tomto návrhu
hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 59 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Určuje, že nehnuteľný majetok obce – p.č. 131/2 sa stáva prebytočným majetkom obce a schvaľuje
odpredaj parcely č.131/2 v katastri obce Nižné Ladičkovce priamym predajom Jánovi Pápajovi st. za
cenu stanovenú znaleckým posudkom a za zmluvne dohodnutej podmienky ponechať na tejto parcele
betónový stĺp s hniezdom pre bociany. Náklady na zhotovenie zmluvy a zápis do katastra znáša
kupujúci.

14. Koncepcie a programy obce, predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
– informácia a stav
Starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave podaných projektov a žiadosti o nenávratný
finančný príspevok. Po krátkej rozprave starosta dal o tom hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 60 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie informáciu o stave rozpracovaných a podaných projektov a žiadosti o NFP.

15. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov
- neboli

16. Rôzne
a) Starosta obce informoval poslancov o priebehu testovania na COVID 19. Požadované vyčíslené
náklady na celý priebeh testovania nám boli takmer v plnej výške refundované. Ďalej oboznámil
poslancov s neúnosnými nákladmi na základnú a materskú školu a navrhol určité riešenia. Ako
vyplynulo z obhliadky pri revízií komína, je potrebné nainštalovať dvierka na čistenie komína a opraviť
tečúci radiátor na toalete ZŠ. Poďakoval futbalistom za dovoz dreva do školy a upozornil, že OÚ
nedostal požiadavku futbalového klubu na dotáciu v roku 2021. Starosta informoval poslancov aj o
vykonanej kontrole protipovodňových opatrení z Okresného úradu a od Správy Laborca, ako aj o
probléme čerpania dovoleniek z dôvodu pandemického roka 2020. O uvedených informáciach dal
hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
Za – 3 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 61 – 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Ukladá poslancom OZ nainštalovať nové dvierka do komína ZŠ s MŠ a demontovať tečúci radiátor.
2. Schvaľuje starostovi preplatenie 10 dní dovolenky.

17. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za celoročnú prácu, každému zvlášť za jeho prínos. Poďakoval aj
pracovníčke OÚ za náročnú prácu v uplynulom roku, všetkým za účasť a ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva.

Zápisnicu vyhotovil starosta obce Ing. Ján Hudák

.............................................

Overovatelia zápisnice:

...............................................
Vladimír Desák

...............................................
Juraj Kuruc

