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

25.6.2021 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 18:00 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 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. Záverečný účet obce Nižné Ladičkovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020                           

4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu

5. Správa z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce č.2 a č.3

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021

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

8.   Základná škola s materskou školou-rozhodnutie o vyradení ZŠ a zaradení MŠ do siete škôl SR

9.   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

10. Zmluva č. 813/2021/OPR o poskytnutí dotácie z PSK na vybavenie kuchyne kultúrneho domu.

11.  Zmluva č. 1456/2021/OPR o poskytnutí dotácie z PSK  na podporu športovania mládeže.

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 - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 22 – 25.6.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 25.6.2021
2. Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Hodorová, Desák
3. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov : Kuruc, Papaj

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta informoval poslancov, že uznesenia z posledného OZ boli splnené.
     
3. Záverečný účet obce Nižné Ladičkovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020   
Starosta obce predniesol poslancom záverečný účet obce s výsledkom hospodárenia a dal o ňom 
hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 23 – 25.6.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce  za rok 2020 bez výhrad
2. Schvaľuje prevod prebytku hospodárenia vo výške 5 231,52€

4.   Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu  
Starosta obce prečítal poslancom odborné stanovisko HK 
Uznesenie č. 24 – 25.6.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu                         

5. Správa z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce č.2 a č.3
Starosta obce prečítal poslancom uvedené správy.
Uznesenie č. 25 – 25.6.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Berie na vedomie správy z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky č.2 a č.3/2021

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021
Starosta obce predniesol poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2021.                    
K uvedenému návrhu poslanci nemali pripomienky a tak starosta dal o tom  hlasovať:
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 26 – 25.6.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021



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 - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 27 – 25.6.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Sa uznáša na  VZN č.1/2021 o organizácií miestneho referenda.

8.   Základná škola s materskou školou-rozhodnutie o vyradení ZŠ a zaradení MŠ do siete škôl SR  
 Starosta obce oboznámil poslancov s písomnými žiadosťami o vyradení ZŠ s MŠ zo siete škôl SR a o 
zaradení MŠ do siete škôl SR. Zároveň starosta informoval poslancov, čo všetko je potrebné urobiť v 
súvislosti s uvedenými zmenami a dal o tom hlasovať.  
 Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 28 – 25.6.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce :
1. Ukladá riaditeľke ZŠ menovať inventarizačnú komisiu a vykonať inventúru majetku ZŠ k 31.7.2021.
2. Ukladá zriaďovateľovi ukončiť pracovný pomer so zamestnancami ZŠ s MŠ k 31.8.2021.
3. Ukladá zriaďovateľovi MŠ so súčasťou školskej jedálne urobiť výber učiteľky-riaditeľky MŠ od  

20.8.2021.
4. Ukladá zriaďovateľovi MŠ uzatvoriť pracovnú zmluvu na pozíciu kuchárky a upratovačky k 1.9.2021

a na pozíciu kotolníčky k 1.10.2021.
5. Ukladá terajšej riaditeľke ZŠ vypracovať záverečný výkaz o práci ZŠ s MŠ a účtovnú závierku k 

30.6.2021.
 

9. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
Starosta obce prečítal  poslancom návrh zmluvy o poskytnutí dotácie pre TJ Družstevník Ladičkovce. 
Po krátkej rozprave dal o tom starosta hlasovať:                                         
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 29 – 25.6.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre TJ.

10.  Zmluva č. 813/2021/OPR o poskytnutí dotácie z PSK na vybavenie kuchyne kultúrneho domu.  
Starosta obce informoval poslancov o uvedenej zmluve, ktorú zaslal PSK a  dal o nej hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0



Uznesenie č. 30 – 25.6.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje  zmluvu č. 813/2021/OPR o poskytnutí dotácie z PSK na vybavenie kuchyne KD.

11.   Zmluva č. 1456/2021/OPR o poskytnutí dotácie z PSK  na podporu športovania mládeže  .  
Starosta obce informoval poslancov o uvedenej zmluve, ktorú zaslal PSK a  dal o nej hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
                                     Za – 4 ( Desák, Hodorová,Kuruc, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 31 – 25.6.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
 1. Schvaľuje  zmluvu č. 1456/2021/OPR o poskytnutí dotácie z PSK na podporu športovania mládeže.

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  –  vodozádržné  opatrenie,  rekonštrukcia  uličiek,  zateplenie  obecnej  budovy,
výstavba šatní a rekonštrukcia kultúrneho domu . 

     
    

13.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov
      Poslanec: Juraj Kuruc – zalomená rúra pri parcele č.64, preverí starosta
      Dopyty občanov - neboli  
          
                                                                                                                                

14.   Rôzne          
Starosta obce informoval poslancov o prácach na oplotení asfaltového ihriska a jeho vybavenia, o 
podmienkach poskytnutia úveru z Prima banky, o kopaní hrobov – postupne sa zistí počet a adresy 
betónových hrobiek na cintoríne, schody na cintoríne – oprava jestvujúcich betónových kociek, 
studnička na rovni, maľovanie plota pri OÚ.                      
                              
      
15.   Záver     
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  ukončil zasadanie obecného zastupiteľstva.

          

Zápisnicu vyhotovil starosta obce  Ing. Ján Hudák         .............................................

Overovatelia zápisnice:

                                            .........................................                .........................................               
                                                          Juraj  Kuruc                                   Martin  Papaj                               


