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OBEC   L A D A 
 

Z á p i s n i c a 
 

Z   2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 14.01.2015 o 17,30 
hod. v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade  Lada 

 
Prítomní: Starosta obce Ing. Milan Hudák. 
                Poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny v počte 7  
                Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka  
                Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 
       Hlavná kontrolórka obce Mária Dzurjová sa ospravedlnila zo         
                zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 
1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Hudák a v úvode privítal 
poslancov Obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je 
uznášania schopné. 

 
2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
2.1.    Starosta obce navrhol za zapisovateľku p. Janku Krupovú   
Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 
 
 Uznesenie č. 35/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo      
s ch v a ľ u j e 
 
p. Janku Krupovú za zapisovateľku zápisnice 
 
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik,František Vavrek, Ing. 

Miloslava Pankuchová, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ing. 
Miloslava Pankuchová, Ján Holoďák 

Proti: 0  
Zdržal sa: 1 Janka Krupová 

 
2.2.  Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Františka Vavreka a Jána 
Holoďaka.  
Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia 
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Uznesenie č.  36/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo     
s ch v a ľ u j e 
 
Františka Vavreka a Jána Holoďáka  za overovateľov zápisnice    
                                                                     
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Janka Krupová, Bc. Danka Vojtová, 
Jozef Slávik 

Proti: 0  
Zdržal sa: 2 František Vavrek, Ján Holoďák 

 
3.Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie      
    program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení 
5. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 
6. Zriadenie a vymenovanie členov krízového štábu 
7. Pracovné obvody poslancov 
8. Schválenie členov povodňovej komisie 
9. Rozpočtové opatrenie č. 10/2014 
10.  9. obecný ples 
11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

           - vyhodnotenie plnenia 2008 - 2014 
           - obstaranie PHSR obce Lada na roky 2015 - 2020 

     12. Prejednanie žiadosti 
     13.  Rôzne 
     14.  Diskusia 
     15.  Záver 
 
Po prečítaní návrhu programu sa starosta obce opýtal, či chce niektorí 
z poslancov obecného zastupiteľstva doplniť program. Žiadni poslanec OcZ 
nechcel program doplniť. 
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Uznesenie č.  37/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo      
s ch v a ľ u j e 
 
Program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik,František Vavrek, Ing. 

Miloslava Pankuchová, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ing. 
Miloslava Pankuchová, Ján Holoďák Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  

 
4.  Kontrola plnenia prijatých uznesení   
 Starosta obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva  kontrolu plnenia 
prijatých uznesení  
V čase o 17:45 hod. sa dostavila na zasadnutie poslankyňa Ing. Miloslava 
Pankuchová  
 
- uznesenie     88/2012   - v plnení  
- uznesenie:   184/2013  - v plnení  
- uznesenie:     13/2015  - splnené  
- uznesenie:     14/2015  - splnené  
- uznesenie:     15/2015  - splnené  
- uznesenie:     16/2015  - splnené  
- uznesenie:     17/2015  - splnené  
- uznesenie:     18/2015  - splnené  
- uznesenie:     19/2015  - splnené  
- uznesenie:     20/2015  - splnené  
- uznesenie:     21/2015  - splnené  
- uznesenie:     22/2015  - splnené  
- uznesenie:     23/2015  - splnené  
- uznesenie:     24/2015  - čiastočne splnené  
- uznesenie:     25/2015  - splnené  
- uznesenie:      6/2015  - splnené  
- uznesenie:    27/2015  - splnené  
- uznesenie:    28/2015  - splnené  
- uznesenie:    29/2015  - splnené  
- uznesenie:    30/2015  - splnené  
- uznesenie:    31/2015  - splnené  
- uznesenie:    32/2015  - splnené   
- uznesenie:    33 /2015  - splnené  
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- uznesenie:    34 /2015  - splnené                                                                                                   
Hlasovaním bola predložená informácia o plnení uznesení schválená  prijatím 
uznesenia 
 
Uznesenie č. 38/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo      
berie na vedomie 
 
kontrolu plnenia prijatých uznesení  obecného zastupiteľstva 
                                                              
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 
František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  

 
5. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 
 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a 
schválenie  Komunitný plán sociálnych služieb. Poslanci obecného 
zastupiteľstva mali Komunitný plán sociálnych služieb doručený v elektronickej 
forme týždeň pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
Pripomienky ku Komunitnému plánu vzniesli poslankyňa Bc. Vojtová 
a poslankyňa Ing. Pankuchová. Vysvetlenie k pripomienkam dal starosta obce 
s tým, že priority zapracované v Komunitnom pláne sa budú riešiť na 
nasledujúcom obecnom zastupiteľstve. 
Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
 
Uznesenie č. 39 /2015 
 
Obecné zastupiteľstvo      
s c h v a ľ u j e 
 
Komunitný plán sociálnych služieb 
 
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 
František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  

 



5 
 

6.  Zriadenie a vymenovanie členov krízového štábu 
 
     Starosta na úvod konštatoval, že v zmysle § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o 
riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu je obec 
orgánom krízového riadenia.§ 10 predmetného zákona ukladá obci zriadiť na 
svojom území krízový štáb. Doteraz boli členmi štábu starosta, poslanci OcZ, 
zamestnanci OcZ. Starosta navrhol, aby sa toto zloženie nemenilo a bolo 
zložené z poslancov OcZ a zamestnancov obce. Starosta dal hlasovať o návrhu 
zradiť krízový štáb v zložení starosta obce Ing. Milan Hudák, poslanci OcZ  
Mgr. Verčimák, Ing. Pankuchová, Bc. Vojtová, p. Slavík, p. Vavrek, p. 
Holoďák, p. Krupová a referentka OcÚ p. Ľubica Hudáková. 
Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
 
Uznesenie č.  40/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 z r i a ď u j e  
 
krízový štáb obce  
 
a   s c h v a ľ u j e 
  
členov krízového štábu obce v zložení starosta v zložení starosta obce Ing. 
Milan Hudák, poslanci OcZ  Mgr. Verčimák, Ing. Pankuchová, Bc. Vojtová, p. 
Slávik, p. Vavrek, p. Holoďák, p. Krupová  a referentka OcÚ p. Ľubica 
Hudáková 
 
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 
František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  

 
7.  Pracovné obvody poslancov 
 
Starosta konštatoval, že dôvodom návrhu rozdeliť  ulice v obci medzi poslancov 
OcZ je predovšetkým priblíženie poslancov k občanom. Občania tak budú mať 
možnosť obrátiť sa s problémami na svojho poslanca. Taktiež poslanci môžu 
venovať zvýšenú pozornosť poriadku, verejnej zeleni, prerastaniu konárov 
stromov nad chodníky, fungovanie miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia a 
ďalším problémom na pridelených uliciach. 
Starosta obce predložil návrh na rozdelenie ulíc: 
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Hlavná ulica: poslanci OcZ. Ing. Miloslava Pankuchová , František Vavrek                                              
Ulica ku Trnkovu:  poslanec OcZ  Jozef Slávik                                       
Ulica k Šarišskej Porube:  poslanec  OcZ  Mgr. Miroslav Verčimák                           
Ulice v miestnej časti„ Sklady “:  poslanci OcZ Bc. Danka Vojtová, Janka 
Krupová                                                         
Ulica od bocianieho hniezda po Dom smútku:   poslanec  OcZ Ján Holoďák 
Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
 

Uznesenie č.  41 /2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  
s ch v a ľ u j e 
 
pracovné obvody poslancov obecného zastupiteľstva 
 
Hlavná ulica: poslanci OcZ. Ing. Miloslava Pankuchová , František Vavrek                                              
Ulica ku Trnkovu:  poslanec OcZ  Jozef Slávik                                       
Ulica k Šarišskej Porube:  poslanec  OcZ  Mgr. Miroslav Verčimák                           
Ulice v miestnej časti„ Sklady “:  poslanci OcZ Bc. Danka Vojtová, Janka 
Krupová                                                         
Ulica od bocianieho hniezda po Dom smútku:   poslanec  OcZ Ján Holoďák 
 
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 
František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  

 

 
8. Schválenie členov povodňovej komisie 
   Starosta obce informoval poslancov OcZ, že obec ma vypracovaný Povodňový  

plán záchranných prác obce Lada, ktorý bol predošlým OcZ schválený. 
Vzhľadom k tomu, že sa mení zloženie obecného zastupiteľstva predložil na 
schválenie  nových členov povodňovej komisie obce Lada: 

   
predseda: Ing. Milan Hudák 
podpredseda: Mgr. Miroslav Verčimák 
tajomník: Ľubica Hudáková 
členovia: Bc. Danka Vojtová 
                    Janka Krupová 
                    František Vavrek 
                      Jozef Slávik 
 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
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Uznesenie č.   42/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  
 s ch v a ľ u j e 
 
povodňovú komisiu obce Lada v zložení: 
 
predseda: Ing. Milan Hudák 
podpredseda: Mgr. Miroslav Verčimák 
tajomník: Ľubica Hudáková 
členovia: Bc. Danka Vojtová 
                    Janka Krupová 
                    František Vavrek 
                     Jozef Slávik 
  
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 
František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  

          
9. Rozpočtové opatrenie č. 10/2014 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie 
a schválenie Rozpočtové opatrenie č. 10/2014 rozpočtu obce Lada na rok 2014. 
Rozpočtové opatrenie č. 10/2014 bolo urobené kvôli presunu medzi položkami. 
Hlasovaním bol predložený návrh opatrenia prijatý schválením uznesenia. 
 
Uznesenie č.  43/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Rozpočtové opatrenie obce Lada  č. 10/2014 
 
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 
František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
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10.   9. Obecný ples 
 
Predsedkyňa komisie pre kultúru a školstvo predložila poslancom obecného 
zastupiteľstva na schválenie konanie  9. Obecného plesu na deň 31.01.2015 
spolu s našou organizáciou záhradkárov. O hudobný program sa postará skupina 
EXCEL zo Župčian. Jedlo a obsluhu zabezpečí kateringová firma z obce  
Bystré. Za organizáciu plesu bude zodpovedná predsedkyňa  komisie a členovia 
komisie pre kultúru a školstvo.  
Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 
 
Uznesenie č. 44 /2015 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 s c h v a ľ u j e 
 
konanie  9. Obecného plesu na deň 31.01.2015. Zodpovedná komisia pre kultúru 
a  školstvo  
 
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 
František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  

 
11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

           - vyhodnotenie plnenia 2008 - 2014 
           - obstaranie PHSR obce Lada na roky 2015 - 2020 

 
Starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva vyhodnotil plnenie 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zároveň požiadal poslancov 
obecného zastupiteľstva o schválenie obstarania a spracovania  Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2020. Vypracovaním tohto 
dokumentu sa napĺňa predpoklad možnosti čerpania prostriedkov fondov 
a iniciatív Európskej únie a zároveň vytvára základ strategického plánovania 
a rozvoja obce 
Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 
 
Uznesenie č.  45 /2015 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 A/ berie na vedomie 
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vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2008 - 
2014 
 
B/ poveruje  
 
starostu obce zabezpečením spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja 2015 – 2020 
 
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 
František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  

 
12.   Prejednanie žiadosti 
 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie 
a schválenie Žiadosť združenia bytovka Lada, zastúpenú Miroslavom Maďarom, 
Lada 242, 082 12 Kapušany zo dňa 07.01.2015 o možnosť dlhodobého 
prenájmu pozemku parc. č. 44/1 o výmere 1011 m2 a 44/2 o výmere 270 m2, 
ktoré sa nachádzajú pod bytovkou a v jej okolí. Cenu navrhli 1Eur/rok. a doba 
nájmu 50 rokov. 
Starosta obce dal zvážiť výšku, dobu  a spôsob prenájmu vyššie citovaných 
pozemkov poslancom obecného zastupiteľstva. 
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli sumu za nájom 1€/rok a doba nájmu na 
neurčito 
 
Starosta obce Ing. Milan Hudák navrhol poslancom OcZ schváliť prenájom 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 
pozemku parc. č. 44/1 o výmere 1011 m2 a 44/2 o výmere 270 m2 v k. ú. Lada. 
 OcZ posudzuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
 zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
 predpisov z dôvodu, že pozemok parc. č. 44/2 sa nachádza pod bytovkou, ktorej 
sú vlastníci a pozemok parc. č. 44/1 sa nachádza v jej okolí a slúžia aj ako 
prístup k vchodu do bytovky a garážam. Z uvedeného dôvodu nie je vhodné dať 
do nájmu  pozemky inému záujemcovi. 
- starostlivosť a zveľaďovanie  daných pozemkov 
Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
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Uznesenie č.46  /2015 
 
Obecné zastupiteľstvo  
A/    s ch v a ľ u j e 
   
a/  zámer nájmu pozemku parc. č. 44/1 o výmere 1011 m2 a 44/2 o výmere 270 
m2 v k. ú. Lada vo vlastníctve obce Združeniu bytovka Lada, Lada 242, 082 12 
Kapušany v zastúpení Miroslav Maďar a tento nájom posudzuje ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
b/  cenu nájmu  1 euro/rok 
c /  dobu nájmu    neurčito  
 
B/   p  o v e r u j e 
Starostu obce zverejniť zámer nájmu na úradnej tabuli a internetovej stránke 
obce v zákonom stanovenej lehote 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je : 
1.  Dôvod hodný osobitného zreteľa nájmu pozemku parc č. 44/1, ktorá je vo 
vlastníctve obce je ten, že parcela sa nachádza v okolí bytovky a vlastníkom - 
Združenia bytovka slúži na vstup do bytovky a vjazd do garáží. Na vlastné 
náklady na tomto pozemku upravili terén, vysiali trávnik, vysadili okrasné 
dreviny, osadili detské hojdačky, pieskovisko a položili zámkovú dlažbu, čím 
skvalitnili nielen svoje bývanie, ale zlepšili krajinný vzhľad, ako aj skvalitnili 
okolité životné prostredie.  
2.  Dôvod hodný osobitného zreteľa nájmu pozemku parc č. 44/2, ktorá je vo 
vlastníctve obce je ten, že bytovka ktorá je v ich  vlastníctve je postavená na 
tejto parcele. Združenie bytovky, chce rekonštruovať strechu, na ktorú potrebuje 
zobrať úver. Zrekonštruovaním pretekajúcej strechy sa predíde škodám na ich 
majetku a skvalitni sa život a bývanie občanov Združenia bytovka. 

Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 
František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
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17. Rôzne 
 
17.1. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie 
a schválenie vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu a nadstavbu 
Materskej školy Lada 97, odstavnú plochu pre autobusy s nástupišťom 
a následnú realizácia projektov. 
Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 
 
Uznesenie č.  47 /2015 
 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e 
 
vypracovanie projektovej dokumentácie „ Prístavba a nadstavba Materskej školy 
Lada 97“, „ Odstavná plocha pre autobusy s nástupišťom“  a následnú realizáciu 
projektov. 
 
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 
František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  

 
17.2. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie 
a schválenie konanie tradičnej obecnej zabíjačky, ktorá by sa konala na koniec 
fašiangového obdobia t.j. 14.02.2015  ( sobota) . Navrhol aby sa zabíjačkové 
výrobky urobili už v piatok a podávali sa v sobotu pri ukážke tradičnej dedinskej 
zabíjačky. Ďalej požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o aktívnu účasť na 
tejto zabíjačke. Ďalej navrhol, že mäso a veci potrebné na zabíjačkové výrobky 
budú financované z obecného rozpočtu a ošípanú na zabíjačku zafinancuje 
starosta obce z vlastných finančných prostriedkov. Ďalej upozornil na potrebnú 
kontrolu veteriny na trichinelózu inak sa mäso nesmie konzumovať a obec by 
porušila zákon. 
Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 
 
Uznesenie č. 48 /2015 
 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e 
  
konanie tradičnej dedinskej zabíjačky dňa 14.02.2015 
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Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, 

Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 
Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, 

Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  

 
17.3.   
Starosta obce vyzval Mgr. Miroslava Verčimáka predsedu komisie výstavby 
a životného prostredia, aby doplnil členov komisie v súlade s uznesením 
obecného zastupiteľstva č. 24/2014 zo dňa 15.12.2014. 
Mgr. Miroslav Verčimák prečítal návrh na členov do komisie pre výstavbu 
a životné prostredie: 
 
Členovia: Ján Peter 
Milan Mariňák 
Miloslav Matuščák 
Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia 
 
Uznesenie 49/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e 
 
členov do komisie obecného zastupiteľstva 
 
- komisia výstavby a životného prostredia 
 
členovia: Ján Peter 
                Milan Mariňák 
                Miloslav Matuščák 
 
Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 
František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
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18.  Diskusia 
 
18.1. Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s potrebou 
vypracovania  Zmien a doplnkov č.2. Územného plánu obce. Zámer na 
vypracovanie zmien a doplnkov vznikol z požiadaviek občanov. 
 
18.2. Poslankyňa Ing. Pankuchová informovala OcZ ako predseda komisie na 
ochranu verejného poriadku o podnete od občana p. Jána Majkrzáka ohľadom 
parkovania nákladného auta, ktoré pri štartovaní znečisťuje životné prostredie. 
Pán Slávik vyšiel v ústrety a povedal, že auto bude parkovať bezpečnejšie 
a štartovať o 06:30 hod. 
 
18.3. Poslankyňa p. Ing. Pankuchová sa informovala či starosta obce má 
vedomosť koľko je majiteľov na veľkom futbalovom ihrisku, aby sa obnovilo 
a mohol sa založiť futbalový klub. 
 
18.4. Poslankyňa p. Ing. Pankuchová upozornila, že na hlavnej ulici nie je počuť 
obecný rozhlas a žiada hlásiť pomalšie. 
 
18.5. Poslankyňa p. Bc. Vojtová žiada zverejňovať zápisnice z obecného 
zastupiteľstva na internetovej stránke obce. ďalej upozornila, že na autobusovej 
zastávke sú zle urobené schodíky a žiada umiestnenie osvetlenia. Starosta obce 
sa vyjadril, že osvetlenie bolo prejednávané na 1. OcZ a na osvetlení sa bude 
pracovať v jari. Poslankyňa p. Bc. Vojtová sa opýtala či sa plánuje LED 
osvetlenie a kedy sa bude riešiť. Starosta obce odpovedal, že LED osvetlenie je 
veľmi drahé a obec nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho realizáciu. 
Bc. Vojtová uviedla, že vianočná výzdoba je slabá a treba ju vynoviť. Starosta 
obce prisľúbil vynovenie obecnej vianočnej výzdoby popri obecných 
komunikáciách. Poslankyňa Bc. Vojtová položila otázku, kedy sa plánujú 
chodníky na Trnkovskej ceste. Starosta obce odpovedal, že cesta patrí pod 
Slovenskú správu ciest a nemôže na nej stavať. p. Bc. Vojtová reagovala na 
starostu obce, aby sa dopytoval na VÚC a riešil túto výstavbu, pretože 
Trnkovská ulica je dosť frekventovaná. Poslankyňa Bc. Vojtová upozornila že 
pred p. Katuščáka č.d. 51, je na ceste mreža a ruší občanov obce pri prechádzaní 
áut. Žiada, aby sa vzniesla požiadavka na SSC o opravu. Bc. Vojtová 
upozornila, že chodníky sú slabo posypané. Starosta obce odpovedal, že každý 
občan si má chodník čistiť pred svojou nehnuteľnosťou sám v súlade s VZN č. 
1/1992 a obecné chodníky a cesty pri obecných nehnuteľnostiach čistia 
a posypujú zamestnanci MOS.  
 
18.6. Poslankyňa Ing. Pankuchová o podnete p. Sabolovej, ktorá sa sťažovala, že 
zamestnanci firmy AVE nechávajú po vysypaní odpadu smetnú nádobu ďaleko. 
Žiada o upozornenie zamestnancov firmy AVE. 
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18.7. Poslanec p. Holoďák upozornil na podnet p. Petriča, ktorý uviedol, že u p. 
Chromého presahujú konáre na ulicu. Poslanec p. Holoďák požiadal poslanca p. 
Verčimáka, ktorý je zároveň predsedom komisie výstavby a životného 
prostredia, aby ho na to upozornil. 
 
18.8. Poslanec p. Vavrek upozornil, že cesty sú zľadovatelé smerom na cintorín 
a žiada o nápravu. Uviedol, že PD Kapušany odhŕňa cesty. Starosta obce 
prisľúbil nápravu, cestu posypujú zamestnanci na MOS. 
 
18.9. Poslankyňa p. Ing. Pankuchová uviedla, že občania obce majú výkyvy 
elektrickej energie a pýta sa v čom je problém. Starosta obce odpovedal, že 
elektrikári skúmali kde sa chyba nachádza, ale nevedia prísť na problém. Takéto 
výkyvy sú aj vo viacerých obciach. Takýto podnet o výkyvoch elektrickej 
energie podala aj Obec Lada formou e-mailu na VSE. 
 
19.  Záver  
Starosta obce poďakoval poslancom OcZ za účasť a ukončil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 hod. 
 
 
 
 

Zapísala:       Janka Krupová                 .....................................................
    
                          

                                  ....................................................     
         Ing. Milan Hudák 
                                                                                             starosta obce 

 
Overovatelia:  
                          František Vavrek                            ........................................                                                    
 
                                 Ján Holoďak                             ........................................         


