ZÁPISNICA
z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Nižné Ladičkovce, konaného dňa
19.2.2021 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 5-ti 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./ Stav v plnení rozpočtu za rok 2020
5. Základné prehľady a informácie – chod obce
a./Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach za rok 2020 - informácia
6. Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce za rok 2020
7. Správa o výsledkoch finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce za r.2020
8.

Správa z finančnej kontroly č.1 /2021 hlavnej kontrolórky obce

9. Terénna opatrovateľská služba
10. Informatívna správa o testovaní na COVID 19
11. Cintorín – kopanie hrobových miest

12. Koncepcie a programy obce, predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- informácia a stav
13. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov
14. Rôzne
15. Záver
Starosta obce predniesol návrh uznesenia o programe zastupiteľstva s určením overovateľov zápisnice
a navrhol členov návrhovej komisie.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
Za – 5 ( Desák, Dzurko,Hodorová,Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 1 – 19.2.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 19.2.2021
2. Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Hodorová, Mgr. Dzurko
3. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov : Desák, Kuruc, Papaj

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta informoval poslancov, že uznesenia z posledného OZ boli splnené, okrem:
č.61 Ukladá poslancom OZ nainštalovať nové dvierka do komína ZŠ s MŠ a demontovať tečúci
radiátor – splnené čiastočne, radiátor odpojený, dvierka sa namontujú po zakúpení a otvorení predajní

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 po ukončení mimoriadneho stavu kontrolu PO v
ďalších 20 obytných domoch.

4. Rozpočet obce
a./ Stav v plnení rozpočtu za rok 2020
Starosta obce prečítal poslancom plnenie rozpočtu po položkách v príjmovej a vo výdavkovej oblasti za
rok 2020 a keďže nikto nemal námietky dal o tom hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 2 – 19.2.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje plnenie rozpočtu za rok 2020

5. Základné prehľady a informácie
Starosta obce oboznámil poslancov zo stavom výberu miestnych daní z pozemkov a stavieb
za rok 2020.

K predloženej informácii nemali poslanci doplňujúce návrhy.
Starosta obce predložil návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 3 – 19.2.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie informáciu o stave plnenia miestnych daní za rok 2020

6. Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce za rok 2020
Starosta obce predniesol poslancom informáciu o množstve vyzbieraného odpadu po jednotlivých
komoditách za rok 2020 a vysvetlil výpočet vytriedenia komunálnych odpadov. K uvedenému výpočtu
vytriedenia dal hlasovať:
Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 4 – 19.2.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 s koeficientom vytriedenia vo výške 20,72%.

7. Správa o výsledkoch finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce za r.2020
Starosta obce prečítal poslancom správu o ktorej dal hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 5 – 19.2.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie správu z finančnej kontroly HK obce za rok 2020.

8. Správa z finančnej kontroly č.1 /2021 hlavnej kontrolórky obce
Starosta obce prečítal poslancom uvedenú správu HK a dal o nej hlasovať.
Výsledky hlasovania :Prítomní - 5
Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 6 – 19.2.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie správu z finančnej kontroly č.1/2021 HK obce .

9. Terénna opatrovateľská služba
Starosta obce informoval poslancov o podmienkach výzvy do NP TOS , o žiadosti a zápise do registra
poskytovateľov sociálnych služieb , o vypracovaní projektu TOS, o žiadosti a podpísanej zmluve s
Implementačnou agentúrou MPSVaR SR, o zaškolení a zapojení sa p. Ľubice Andrejcovej do práce
opatrovateľky. Keďže k uvedenému neboli pripomienky, dal o tom starosta hlasovať:

Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 7 – 19.2.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje zapojenie sa do Národného projektu terénnej opatrovateľskej služby pre opatrovateľku
Ľubicu Andrejcovú na plný úväzok.

10. Informatívna správa o testovaní na COVID 19
Starosta obce informoval poslancov o procese zriadenia mobilného odberového miesta v obci pre
testovanie občanov Nižných a Vyšných Ladičkoviec Antigénovými testami v našom kultúrnom dome a
predniesol im náklady na jedno pretestovanie a žiadosť na refundáciu týchto nákladov. Po krátkej
rozprave dal o uvedenom hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 8 – 19.2.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje zotrvanie MOM-ky pre testovanie občanov.
2. Schvaľuje predložené náklady na jedno testovanie a žiadosť o ich refundáciu

11. Cintorín – kopanie hrobových miest
Starosta obce predstavil poslancom analýzu jestvujúceho stavu v kopaní hrobov v obci a s tým
spojenými problémami. Obyvateľstvo nám starne, starší nevládzu ísť kopať hroby podľa
harmonogramu, mladí nemajú záujem a radšej zaplatia poplatok 60€. Poradovník kopania hrobov sa
skrátil na 2 roky a zúžil sa už len na niekoľko domov. Starosta navrhuje pre kopanie hrobov vstúpiť do
jednania s pohrebnou službou v Humennom – s p.Schlimbachom. Po krátkej rozprave dal starosta o
návrhu hlasovať.
Výsledky hlasovania :Prítomní - 5
Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 9 – 19.2.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje jednať o podmienkach kopania hrobov v Nižných Ladičkovciach a pripraviť zmluvu na
tento výkon s pohrebnou službou Humenné.

12. 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 - 5
Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0

Uznesenie č. 10 – 19.2.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje žiadosť o NFP na environmentálny fond na zateplenie obecných budov č. 54 a č.55 –
II.etapa.
2. Schvaľuje žiadosť na výzvu mikroregión PSK na dovybavenie kuchyne kultúrneho domu
3. Schvaľuje žiadosť na výzvu predsedu PSK na oplotenie asfaltového ihriska

13. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov
- neboli

14. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o potrebe dokončiť výstavbu šatní, aby futbalový klub reagoval na
výzvy v rámci svojej pôsobnosti, ďalej informoval o potrebe opraviť chodníky pri dome smútku a
smerom na cintorín, o nutnosti realizácie zábradlia od potoka pri kultúrnom dome a o ďalšej výsadbe
stromov a zelene.
Projekt Rekonštrukcia miestnych komunikácií – vetva F, ulička od Brinkoša po „Gutera“, je podaný
cez výzvu MAS Pod Vihorlatom a je t.č. na posudzovaní PPA Bratislava.
V minulom roku bola podaná prostredníctvom výzvy Vodozádržné opatrenia aj žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na spevnenú plochu pod cintorínom, prebieha verejné obstarávanie.
Starosta obce pripomenul predsedníčke inventarizačnej komisie vykonanie inventúry majetku.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 11 – 19.2.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Ukladá inventarizačnej komisií vykonať inventúru obecného majetku do 31.3.2021

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

.........................................
Martin Papaj

