
Z Á P I S N I C A
z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Nižné Ladičkovce, konaného dňa

29.4.2021 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)

                                                                                                        
3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva                                                                                     

- informácia a závery (uznesenia) -od posledného rokovania obecného zastupiteľstva

4. Rozpočet  obce                                                                                                                                    
a./ Stav v plnení rozpočtu za 1.štvrťrok 2021

5. Zmluva o dielo na výkop hrobu

6. Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku 

7.   Návrh VZN č.1/2021 o organizácií miestneho referenda

8.    Základná škola s materskou školou-rozhodnutie o prevádzke, vyradení ZŠ, zaradení MŠ

9.    Rekonštrukcia kultúrneho domu

10.  Výstavba šatní na futbalovom ihrisku

11.  Koncepcie a programy obce, predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok              –
informácia a stav

   
12.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov

                                                                                                                                 
 13.  Rôzne

 14.  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. 12 – 29.4.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 29.4.2021
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, vrátane vykonania 
inventúry majetku.
     
3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva   – informácia  
Starosta obce informoval poslancov, že kvôli pandémií koronavírusu komisie nezasadali.  
Inventarizačná komisia vykonala inventúru majetku obce. 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 1.štvrťrok 2021
Starosta obce prečítal poslancom plnenie rozpočtu po položkách v príjmovej a vo výdavkovej oblasti za
1.štvrťrok 2021  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. 13 – 29.4.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje plnenie rozpočtu  za  1.štvrťrok 2021
                                                                                              

5. Zmluva o dielo na výkop hrobu
Starosta obce prečítal poslancom zmluvu o dielo s pohrebnou službou Schlimbach.
K predloženej zmluve 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. 14 – 29.4.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Schvaľuje zmluvu o dielo Stanislav Schlimbach na výkop a zasypanie hrobu.



6. Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku 
Starosta obce predniesol poslancom návrh dodatku č.1 k VZN č.1/2020 – Prevádzkový poriadok pre 
pohrebisko a dom smútku. K uvedenému dodatku poslanci nemali pripomienky a tak starosta dal o tom
hlasovať:
Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 15 – 29.4.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č.1/2020 – Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku

7. Návrh VZN č.1/2021 o organizácií miestneho referenda
Starosta obce prečítal poslancom VZN. Keďže poslanci nemali pripomienky dal o tom hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 16– 29.4.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Sa uznáša na návrhu VZN č.1/2021 o organizácií miestneho referenda.

8.   Základná škola s materskou školou-rozhodnutie o prevádzke, vyradení ZŠ, zaradení MŠ  
 Starosta obce oboznámil poslancov s písomnými stanoviskami rodičov detí, ktorí by mali nastúpiť na 
povinnú školskú dochádzku. V súvislosti s tým plánuje nastúpiť do ZŠ v šk.r. 2021-2022 …. 4 žiaci a v
š.r. 2022-2023…. 5 žiakov. Zároveň starosta predniesol poslancom finančnú správu dotácie pre ZŠ v 
rokoch 2018-2021. Po krátkej rozprave starosta obce dal hlasovať o vyradenie ZŠ zo siete škôl SR .   
 Výsledky hlasovania :Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 17 – 29.4.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce vzhľadom na dlhodobý nízky počet žiakov ZŠ a 
neudržatelne vysokými nákladmi na prevádzku školy:
1. Schvaľuje vyradenie Základnej školy s materskou školou Nižné Ladičkovce  a jej súčasti – Školská 
jedáleň zo siete škôl a školských zariadení ku dňu 31.8.2021.
2. Schvaľuje zaradenie Materskej školy a jej súčasti- Školská jedáleň do siete škôl SR od 1.9.2021

9. Rekonštrukcia kultúrneho domu
Starosta obce informoval  poslancov o podmienkach pripravovanej výzvy – Dotácia na zníženie 
spotreby energie pri prevádzke verejných budov a do možnosti zapojenia sa do výzvy na budovu 
kultúrneho domu. Oboznámil poslancov s oprávnenými a neoprávnenými výdavkami výzvy. Zároveň 
osobne ukázal poslancom v kultúrnom dome zatekanie dažďovej vody cez strop do sály KD. /deravá 
strecha, riešiť novú krytinu /.  Zároveň starosta prečítal návrh zmluvy o manažmente projektu na 
verejné obstarávanie energetického auditora a projektanta a  na vypracovanie žiadosti na zapojenie sa 
do výzvy. 
Po krátkej rozprave dal o tom starosta hlasovať:

                                         



Výsledky hlasovania : Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – Dzurko
Uznesenie č. 18– 29.4.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje zapojenie sa do výzvy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - KD v 
Nižných Ladičkovciach.
2. Schvaľuje zmluvu o manažmente projektu s firmou MP Profit Považská Bystrica

10.   Výstavba šatní na futbalovom ihrisku
Starosta obce informoval poslancov o stave vo výstavbe šatní a predložil návrh na dobudovanie hrubej 
stavby, s tým , že obec poskytne finančné prostriedky na nákup určeného materiálu v zmysle projektu a 
futbalový klub si svojpomocne zabezpečí montáž. O návrhu dal starosta hlasovať.
 Výsledky hlasovania :Prítomní - 5
                                     Za – 5 ( Desák, Dzurko, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 19 – 29.4.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje dobudovanie hrubej stavby šatní v roku 2021, s financovaním materiálu do výšky 2 500 € 

11.  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. 20 – 29.4.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
 1. Schvaľuje zapojenie do projektu : Program na obnovu dediny. 
2. Schvaľuje zapojenie do projektu : Program športuj aj Ty
                                                                                 

12.   Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov                                      
- neboli

                                    

13.   Rôzne          
Starosta obce informoval poslancov o projekte 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.
Starosta predložil návrh odpredaj starých a vyradených stoličiek a stolov z kultúrneho domu .



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.Schvaľuje odpredaj nepotrebných a vyradených stolov a stoličiek z kultúrneho domu v sume 1€.

                                 
        
14.   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                         


