ZÁPISNICA
z plánovaného zasadania Obecného zastupiteľstva obce Nižné Ladičkovce, konaného dňa
22.4.2022 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 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. Rozpočet obce
a./ Stav v plnení rozpočtu za 1.štvrťrok 2022
4. Návrh VZN č.1/2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
5. Návrh Dodatku č.1 VZN č.3/2021 o určení výšky mesačného príspevku v materskej
škole a v školskom zariadení zriadených obcou.
6. Výzvy PSK
7.

Deň matiek a Deň detí - karneval

8.

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť

9.

Prevádzka materskej školy

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 a dal o tom hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Dzurko, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 12 – 22.4.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje Program plánovaného zasadnutia OZ dňa 22.04.2022
2. Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Desák, Papaj
3. Za overovateľov zápisnice určuje poslancov : Kuruc, Dzurko

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta upozornil komisiu BOZP a PO na kontrolu domov z hľadiska PO a informoval poslancov, že
uznesenia z posledného OZ boli splnené.

3. Rozpočet obce
a./ Stav v plnení rozpočtu za 1.štvrťrok 2022
Starosta obce predniesol poslancom plnenie rozpočtu po položkách v príjmovej a vo výdavkovej
oblasti za 1.štvrťrok 2022 a po krátkej rozprave dal o tom hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Dzurko, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 13 – 22.4.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2022

4. Návrh VZN č.1/2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov
Starosta obce prečítal poslancom návrh VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov.
Po krátkej rozprave dal o tom starosta hlasovať:
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Dzurko, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 14 – 22.4.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Sa uznáša na VZN č.1/2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov.

5. Návrh Dodatku č.1 VZN č.3/2021 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole
a v školskom zariadení zriadených obcou.
Starosta obce prečítal poslancom návrh dodatku.
Po krátkej rozprave dal o tom starosta hlasovať:

Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Dzurko, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 15 – 22.4.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Sa uznáša na dodatku č. 1. k VZN č.3/2021 o určení výšky mesačného príspevku v Materskej škole
a školskom zariadení zriadených obcou.

6.Výzvy PSK
Starosta obce oboznámil poslancov s rozsahom podanej výzvy poslancov PSK a dal o tom hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Dzurko, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 16 – 22.4.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje rozsah úpravy priestranstva pred Kultúrnym domom

7. Deň matiek a Deň detí - karneval
Starosta obce informoval poslancov o pripravovanom programe na Deň matiek a Deň detí a dal návrh
na nákup darčekov.
Po krátkej rozprave dal o tom starosta hlasovať:
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Dzurko, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 17 – 22.4.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje usporiadanie Deň matiek 15.05.2022 v Kultúrnom dome a nákup darčekov pre matky
v sume 5,00 € na osobu a pre deti v sume 2,00 € na osobu
2. Schvaľuje usporiadanie Deň detí- Karneval a nákup suvenírov pre ocenenie karnevalových masiek
v sume 100,00 €
8. Darovacia zmluva na nehnuteľnosť
Starosta obce prečítal poslancom návrh darovacej zmluvy a návrh na vklad do katastra a dal o tom
hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Dzurko, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 18 – 22.4.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje darovaciu zmluvu od p. Finkovej na spoluvlastnícky podiel parcely č. 32 a 33 na LV113
pre Obec Nižné Ladičkovce
2. Schvaľuje vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

9. Prevádzka materskej školy
Starosta obce informoval poslancov o kontrole RÚVZ Humenné v Materskej škole a nedostatkoch,
ktoré boli pri kontrole zistené. Po krátkej rozprave dal o tom starosta hlasovať:
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Dzurko, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 19 – 22.4.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje zabezpečiť úpravu toaliet pre deti v MŠ, učiteľku a kuchárku v zmysle upozornenia
pracovníčok RUVZ Humenné
2. Riaditeľka MŠ a OU požiadajú písomne KŠU o dotáciu na rekonštrukciu jestvujúcich toaliet, dverí
a vymaľovanie priestorov MŠ

10. Koncepcie a programy obce, predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
– informácia a stav
Starosta obce informoval poslancov o cenovej ponuke na chodník na cintoríne, o čistení potoka
Povodím Laborca, o žiadosti na nadáciu SPP, o stave žiadosti na Vodozádržné opatrenie a so stavom
prípravy realizácie úpravy VN a NN vedenia v našej obci. Po krátkej rozprave dal o uvedenom
hlasovať.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – Dzurko
Uznesenie č. 20 – 22.4.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje realizáciu chodníka na cintoríne v zmysle vyhodnotenej ponuky firmy STAMIDO s.r.o.

11. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva a dopyty občanov
Starosta informoval, že na Deň vody VVS nerobila rozbor vody a preto sa poslanci dohodli na príprave
petície občanov na úpravu tvrdosti pitnej vody na VVS a.s. Starosta o tejto požiadavke dal hlasovať.
Dopyty občanov neboli.
Výsledky hlasovania : Prítomní - 4
Za – 4 ( Desák, Dzurko, Kuruc, Papaj )
Proti - 0
Zdržali sa – 0
Uznesenie č. 21 – 22.4.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižné Ladičkovce:
1. Schvaľuje prípravu petície na chemickú úpravu tvrdosti pitnej vody v obci Nižné Ladičkovce

12. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že v tomto roku je 60-té výročie TJ Nižné Ladičkovce, ktoré
nepretržite hrá súťažný futbal v okrese Humenné a vzhľadom na to starosta navrhuje v spolupráci s TJ
zorganizovať športový deň obce a futbalový turnaj.
Ďalej starosta informoval o potrebe úpravy okolia nového kríža na cintoríne, s čím poslanci súhlasili.

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:

............................................
Mgr. Ján Dzurko

.........................................
Juraj Kuruc

