
UZNESENIA  

z 3. plánovaného zasadania OZ obce Vyšné Ladičkovce, konaného dňa 

17.06.2022 v kancelárií starostky obce obecného úradu 

 

Zoznam uznesení:  

Uznesenie č.: 16-17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

schvaľuje  p r o g r a m  rokovania obecného zastupiteľstva  

 

Uznesenie č.: 17 – 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

Za overovateľov zápisnice schvaľuje : Jozefa Bobaľu a Stanislava Žigu 

                                 

Uznesenie č.: 18 – 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

berie na vedomie správy HKO č.2, a č.3 

 

Uznesenie č.: 19 – 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

1, zrušuje VZN č.2/1996 o ochrane ŽP a o verejnom poriadku v obci V.L. 

2, uznáša sa na VZN č.2/2022  o pravidlách na udržiavaní čistoty v obci 

a ochrany verejnej zelene. 

 

Uznesenie č.: 20 – 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

1, zrušuje VZN č.1/2009 o o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce V.L. 



2, uznáša sa na VZN č.3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území 

 

Uznesenie č.: 21 – 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

Sa uznáša na VZN č. 4/2022 o názvoch ulíc a iných verejných 

priestranstiev a ich zmien na území obce Vyšné Ladičkovce 

 

Uznesenie č.: 22 – 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

Sa uznáša na VZN č. 5/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie 

je na území obce zakázané alebo obmedzené. 

 

Uznesenie č.: 23 – 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

schvaľuje :1, záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad. 

                  2, previesť prebytok hospodárenia obce vo výške 1.919,15 € 

do fondu rezerv 

 

Uznesenie č.: 24 – 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

Berie na vedomie stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 a 

Návrh záverečného účtu Obce Vyšné Ladičkovce za rok 2021 tvoria prílohu  tejto 

zápisnice. 

 

 

 



Uznesenie č.: 25 – 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO na 2.polrok 2022 

 

 

Uznesenie č.: 26 – 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce 

Schvaľuje úpravu rozpočtu č.1  

 

Uznesenie č.: 27 – 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce schvaľuje: 

1,  poslancov do obecného zastupiteľstva v počte 5. 

2, 100 % úväzok starostu obce  

3,  jeden volebný obvod na území Obce Vyšné Ladičkovce pre voľby do 

samosprávy obce a do samosprávy kraja. 

 

 

Uznesenie č.: 28 – 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce: 

1, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2022-2030 

2, berie na vedomie správu o sociálnej situácií v obci Vyšné Ladičkovce 

 

Uznesenie č.: 29– 17/06-2022:  

Obecné zastupiteľstvo obce  Vyšné Ladičkovce: 

Schvaľuje : 1, odmenu poslancovi Stanislavovi Žigovi pri príležitosti 

životného jubilea 

                     2, výdavky súvisiace so športovým dňom v celom rozsahu 



Berie na vedomie: 1, žiadosť o vykosenie pozemku 

                                2,  pri dostatočnom počte záujemcov zájazd na 

kúpalisko do Maďarska 

 

 

 

 

Overovatelia uznesení   :  Jozef Bobaľa      .............................................. 

 

                                            Stanislav Žiga       .............................................. 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce :     Martina Bobaľová           .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 


