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

18.2.2022 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./ Stav v plnení rozpočtu za rok 2021

4. Základné prehľady a informácie – chod obce 
a./Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach za rok 2021   - informácia
b./Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad za rok  2021 

  
5. Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce za rok 2021

6.   Správa o výsledkoch finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce za r.2021

7.   Správa z finančnej kontroly č.1 /2022 hlavnej kontrolórky obce 

8.   Valné zhromaždenie VVS, prevzatie hromadnej akcie

 9.   Plán práce OÚ a Únie žien na rok 2022

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

11.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov
                                                                                                                                 

  12.  Rôzne

13.  Návrh na uznesenie

  14.   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, Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 1 – 18.2.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 18.2.2022
2. Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Desák, Papaj
3. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov : Mgr. Hodorová, Desák 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta informoval poslancov, že uznesenia z posledného OZ boli splnené
     
3.   Rozpočet  obce                                                                                                                             
a./ Stav v plnení rozpočtu za rok 2021
Starosta obce predniesol poslancom plnenie rozpočtu po položkách v príjmovej a vo výdavkovej 
oblasti za   rok 2021  a po krátkej rozprave dal o tom hlasovať. 
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Desák, Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 2 – 18.2.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje plnenie rozpočtu  za rok 2021.

4. Základné prehľady a     informácie – chod obce   
a./Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach za rok 2021   - informácia
b./Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad za rok  2021 

Starosta obce oboznámil poslancov so stavom výberu miestnych daní z pozemkov a stavieb
za rok 2021, ako aj so stavom vo výbere poplatkov za komunálny odpad.
K predloženej informácii nemali poslanci doplňujúce návrhy.
                                                                                                                                          
Uznesenie č. 3 – 18.2.2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie informáciu o stave plnenia miestnych daní za rok 2021.
2. Berie na vedomie informáciu o stave plnenia poplatkov za komunálny odpad.

5. Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce za rok 2021
Starosta obce predniesol poslancom informáciu o množstve vyzbieraného odpadu po jednotlivých 
komoditách za rok 2021 a vysvetlil výpočet vytriedenia  komunálnych odpadov. K uvedenému výpočtu
vytriedenia dal  hlasovať:
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Desák, Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0



Uznesenie č. 4 – 18.2.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Schvaľuje úroveň vytriedenia odpadov v roku 2021 s koeficientom vytriedenia vo výške 31.26%.

6. Správa o výsledkoch finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce za r.2021
Starosta obce prečítal poslancom správu. 
Uznesenie č. 5 – 18.2.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Berie na vedomie správu z finančnej kontroly HK obce za rok 2021.

7. Správa z finančnej kontroly č.1 /2021 hlavnej kontrolórky obce 
Starosta obce prečítal poslancom správu . 
Uznesenie č. 6 – 18.2.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Berie na vedomie správu z finančnej kontroly č.1/2022 HK obce.

8. Valné zhromaždenie VVS, prevzatie hromadnej akcie
Starosta obce oboznámil poslancov o pripravovanom valnom zhromaždení akcionárov VVS a.s., o 
vyplnení hlasovacieho lístka a prečítal protokol o prevzatí hromadnej akcie a dal o tom hlasovať.     
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Desák, Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 7 – 18.2.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Berie na vedomie prevzatie hromadnej akcie VVS a.s. v listinnej podobe na obec Nižné Ladičkovce.

9. Plán práce OÚ a Únie žien na rok 2022
Starosta obce informoval  poslancov o porade s vedením Únie žien a prečítal plán práce OÚ a ÚŽ.     
Po krátkej rozprave dal o tom starosta hlasovať:
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Desák, Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 8 – 18.2.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje plán práce OU a Únie žien na rok 2022.

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

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti na SFZ na dokončenie šatní, predniesol im výzvu na 
poslancov PSK, oboznámil ich s projektom na rekonštrukciu kultúrneho domu, o darovacej zmluve od 
VSE na projekt verejného osvetlenia a so stavom prípravy realizácie úpravy VN a NN vedenia v našej 
obci.  Po krátkej rozprave dal o uvedenom hlasovať.    
 Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Desák, Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0



Uznesenie č. 9 – 18.2.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
 1. Schvaľuje zapojenie sa do projektu šatne II. Etapa v rámci programu SFZ Eura z Eura.
2. Schvaľuje zapojenie sa do výzvy poslancov PSK- program 2.2 Kultúra s názvom Úprava priestoru 
pred Kultúrnym domom.
3. Schvaľuje projekt pre stavebné povolenie pre rekonštrukciu kultúrneho domu.

11.   Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov  
Hodorová- nesúlad v dátumoch darovacej zmluvy VSE: vyjasnené, 
               - vyasfaltovať uličku / od Gutera po Maceja/, zobrať na to pôžičku od banky
Starosta informoval, že žiadosť o vyasfaltovanie uličky od Brinkoša po Harkota je na PPA na 
schválenie, po kladnom rozhodnutí sa môžu realizovať uličky v celku.
Starosta preverí podmienky úveru z banky.
Dopyty občanov neboli.

12.  Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o požiadavke technika PO na  vykonanie kontroly domov z 
hľadiska ochrany pred  požiarom, ďalej o vykonaní inventarizácie majetku a o nákladoch na inštaláciu 
a prevádzku autobusovej  zastávky na križovatke v Ľubiši.
Po krátkej rozprave dal o tom hlasovať.  
Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Desák, Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0

Uznesenie č. 10 – 18.2.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.  Berie na vedomie príkaz starostu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov za rok 
2021
2. Berie na vedomie príkaz starostu pre komisiu BOZP a PO na vykonanie kontroly domov.

Výsledky hlasovania : Prítomní - 3
                                     Za – 3 ( Desák, Hodorová, Papaj )
                                     Proti - 0
                                     Zdržali sa – 0

Uznesenie č. 11 – 18.2.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1.Schvaľuje vypracovanie zmluvy na prenájom autobusovej zastávky na križovatke Ľubiša pre obec 
Vyšné Ladičkovce v sume min.40 eur. 
                                                                   

13.   Návrh na uznesenie     
Po prečítaní návrhu na uznesenia bolo uznesenie v celom rozsahu zasadnutia schválené a podpísané
členmi návrhovej komisie.



14.     Záver             
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  ukončil zasadanie obecného zastupiteľstva.

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

Overovatelia zápisnice:

............................................                                                  .........................................                              
        Vladimír  Desák                                                                    Mgr. Hodorová                                       

                                                                                           


