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

10.12.2021 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 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)

                                                                                                        
3. Rozpočet  obce                                                                                                                                      

a./ Návrh rozpočtu na rok 2022                                                                                                         
b./ Návrh rozpočtu na roky 2023-24                                                  

                                                                        
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2022-24
 
5. Správa z finančnej kontroly č.5,6,7/2021 hlavnej kontrolórky obce
 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2022

   
7. Dodatok k VZN č.3/2019, schválenie poplatkov

  
8. Plán práce MŠ na školský rok 2021/2022

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

10.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov

11.  Rôzne
                                                                                                                                 

 12.  Záver 

1.Starosta  obce  predniesol  návrh  uznesenia  o  programe  zastupiteľstva  s  určením   overovateľov
zápisnice  navrhol členov návrhovej komisie a dal o tom hlasovať.



Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Desák, Hodorová, Kuruc )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 50 – 10.12.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 10.12.2021
2. Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení :  Mgr. Hodorová, Kuruc
3. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov : Desák Vladimír

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
(trvalé úlohy, úlohy v plnení, splnené úlohy)

      Starosta prečítal poslancom odpoveď VVS Humenné na list OÚ ohľadom tvrdosti obecnej vody a
odpoveď Povodia Laborca na list OÚ . Ostatné  uznesenia z posledného OZ boli splnené.
     
3. Rozpočet  obce                                                                                                                                        
Starosta obce predniesol poslancom podrobný návrh rozpočtu na rok 2022, ako aj návrh rozpočtu  na 
roky 2023 a 2024.  Po krátkej rozprave dal starosta o návrhoch hlasovať.  
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Desák, Hodorová, Kuruc )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 51 – 10.12.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje rozpočet na rok 2022
2. Berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024

4.  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2022-24                            
Starosta obce predniesol poslancom stanovisko HK k návrhu rozpočtu
Uznesenie č. 52 – 10.12.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce na roky 2022-2024

5. Správa z finančnej kontroly č.5,6,7/2021 hlavnej kontrolórky obce  
Starosta obce prečítal správy z finančnej kontroly HK obce.  
Uznesenie č. 53 – 10.12.2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie správy z finančnej kontroly č.5,6,7/2021 hlavnej kontrolórky obce 

6.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2022  
Starosta obce prečítal poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti obce na 1. polrok 2022 a dal o tomto 
návrhu hlasovať. 
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Desák, Hodorová, Kuruc )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0



Uznesenie č. 54 – 10.12.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2022.

7.   Dodatok k VZN č.3/2019, schválenie poplatkov  .  
Starosta obce predniesol poslancom návrh dodatku k VZN č.3/2019 a návrh poplatkov za psa a za 
ďalšie služby. Po krátkej rozprave dal o návrhoch hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Desák, Hodorová, Kuruc )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 55 – 10.12.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje dodatok k VZN č.3/2019 a poplatky za služby.

8.  Plán práce MŠ na školský rok 2021/2022
Starosta obce prečítal poslancom plán práce MŠ, ktorý predložila riaditeľka MŠ a dal hlasovať o jeho 
schválení.  
 Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Desák, Hodorová, Kuruc )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 56 – 10.12.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje plán práce MŠ na školský rok 2021-2022.
                                                                                                         

9. Koncepcie a     programy obce, predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
– informácia a stav
Starosta obce informoval  poslancov o stave nasledovných projektov: 
- rekonštrukcia kultúrneho domu, rekonštrukcia verejného osvetlenia, výmena stĺpov,trafostanice, VN a
NN vedenia a domových prípojok, chodník na cintoríne a šatne na futbalovom ihrisku.

10. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov
-neboli

                                                                                                                                 
11. Rôzne          
Starosta obce informoval poslancov o dotácií pre MŠ, o vianočnej výzdobe obce a vianočnom 
stromčeku, o dotácií poslancov PSK. 
   
 12. Záver     
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  ukončil zasadanie obecného zastupiteľstva.  

      

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

Overovatelia zápisnice:    Desák Vladimír                       ......................................…….                   


