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OBEC   L A D A 
 

Z á p i s n i c a 
 

Z   3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 02.03.2015 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 6  
                Mgr. Miroslav Verčimák, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František   
                Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 
       Ďalší prítomní hlavná kontrolórka obce Mária Dzurjová, kandidátka      
                na hlavnú kontrolórku  Bc. Ľudmila Kopčáková 
 
1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Hudák a v úvode privítal 
poslancov Obecného zastupiteľstva hlavnú kontrolórku Máriu Dzurjovú 
a Bc. Ľudmilu Kopčákovú kandidátku na hlavnú kontrolórku obce Lada. 
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. 50/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo      
s ch v a ľ u j e 
 
p. Janku Krupovú za zapisovateľku zápisnice 
 
Hlasovanie:    
Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik,František Vavrek, Ján Holoďák, 

Janka Krupová 

Za: 4 Mgr. Miroslav Verčimák, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák 

Proti: 0  
Zdržal sa: 1 Janka Krupová 

 
2.2.  Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Jozefa Slavika a Mgr. 
Miroslava Verčimaka 
Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia 
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Uznesenie č.  51/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo     
s ch v a ľ u j e 
 
Jozefa Slavika a Mgr. Miroslava Verčimaka za overovateľov zápisnice    
                                                                     
Hlasovanie:    
Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján 

Holoďák, Janka Krupová 

Za: 4  Bc. Danka Vojtová, Janka Krupová, František Vavrek, Ján Holoďák 

Proti: 0  
Zdržal sa: 2 Mgr. Miroslav Verčimák, Jozef Slávik 

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

1. Otvorenie 
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Voľba Hlavného kontrolóra obce Lada 
5. Kontrola plnenia prijatých uznesení 
6. Schválenie zámeru spracovania Programu rozvoja obce Lada na roky 

2015-2020 
7. Schválenie nájmu obecných pozemkov podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
8.  Prejednanie žiadosti 
9.  Rôzne 

     10. Diskusia 
     11. Záver 
 
Po prečítaní návrhu programu sa opýtal, či chce niektorí z poslancov obecného 
zastupiteľstva doplniť program. Žiaden poslanec OcZ nechcel program doplniť. 
 
Uznesenie č.  52/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo      
s ch v a ľ u j e 
 
program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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Hlasovanie:    
Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján 

Holoďák, Janka Krupová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján 
Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0  

V čase o 17:45 hod. sa dostavila na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
poslankyňa Ing. Pankuchová. 
 
4.   Voľba Hlavného kontrolóra obce Lada 
 
Starosta obce na úvod konštatoval, že podľa zákona o obecnom zriadení je 
povinnosťou obecného zastupiteľstva v posledných 60 dňoch funkčného 
obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra obce, zvoliť hlavného kontrolóra. Od 
tohto termínu sa odvíjali všetky kroky týkajúce sa voľby . Dňa 15.12. 2014 bolo 
prijaté uznesenie č.26/2014 ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo podrobnosti 
o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky. 
Ustanovilo že voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním 
poslancov obecného zastupiteľstva, každý kandidát má právo v deň konania 
voľby na vystúpenie v zastupiteľstve v časovom rozsahu 5 minút a z uznesenia 
prečítal aj ostatné podrobnosti voľby. Ďalej prečítal aj úväzok hlavného 
kontrolóra, ktorý podľa uznesenia č. 27/2014 je 5%. Podľa uznesenia č. 29/2014 
je predseda komisie pre Voľby hlavného kontrolóra obce Mgr. Miroslav 
Verčimák a členovia Ing. Miloslava Pankuchová a Janka Krupová. Voľba 
hlavného kontrolóra Obce Lada bola vyhlásená v zákonom stanovenom termíne. 
Následne dal slovo predsedovi komisie. Ten udelil slovo jednotlivým 
kandidátom na hlavného kontrolóra Obce Lada v abecednom poradí. Prvá 
vystúpila kandidátka na kontrolórku obce p. Mária Dzurjova za ňou sa ujala 
slova ďalšia kandidátka na kontrolórku obce Bc. Ľudmila Kopčáková. 
Po skončení vystúpenia a diskusie predseda volebnej komisie dal  v súlade 
s uznesením 26/2014 verejne hlasovať o kandidátovi na hlavného kontrolóra 
obce Lada v abecednom poradí : 1. Mária Dzurjová, 2. Bc. Ľudmila Kopčáková. 
 
1. Mária Dzurjová 
 
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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Uznesenie č. 53 /2015 
 
Obecné zastupiteľstvo      
v o l í 
 
do funkcie Hlavného kontrolóra obce Lada Máriu Dzurjovú, bytom  Lada č. 199 
na funkčné obdobie 6 rokov 

 
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  

 
Po skončení tohto bodu o 18:30 hod. zo zasadnutia odišla kandidátka na 
kontrolórku obce Bc. Ľudmila Kopčáková. 
 
5. Kontrola plnenia prijatých uznesení   
 Starosta obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva  kontrolu plnenia 
prijatých uznesení  
 
- uznesenie     88/2012   - v plnení  
- uznesenie:   184/2013  - v plnení  
- uznesenie:     35/2015  - splnené  
- uznesenie:     36/2015  - splnené  
- uznesenie:     37/2015  - splnené  
- uznesenie:     38/2015  - splnené  
- uznesenie:     39/2015  - splnené  
- uznesenie:     40/2015  - splnené  
- uznesenie:     41/2015  - splnené  
- uznesenie:     42/2015  - splnené  
- uznesenie:     43/2015  - splnené  
- uznesenie:     44/2015  - splnené  
- uznesenie:     45/2015  - splnené  
- uznesenie:     46/2015  - splnené  
- uznesenie:     47/2015  - v plnení  
- uznesenie:     48/2015  - splnené  
- uznesenie:     49/2015  - splnené  
Hlasovaním bola predložená informácia o plnení uznesení schválená  prijatím 
uznesenia 
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Uznesenie č.  54/2015 
 
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  

6. Schválenie zámeru spracovania Programu rozvoja obce Lada na roky 
2015-2020 
  
Starosta obce v tomto bode vysvetlil poslancom obecného zastupiteľstva, že 
uznesením č.45/2015 poverilo starostu obce zabezpečením spracovania 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2020.  
Na základe súťaže v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní Program 
rozvoja obce Lada na roky 2015-2020 bude spracovávať firma m Archus Plus 
s.r.o. , Mirka Nešpora, Prešov. Následne odovzdal slovo zástupcovi tejto firmy 
Mgr. Zemčákovej, ktorá vo svojom vystúpení predniesla zámer spracovania 
Programu hospodárskeho rozvoja obce Lada na roky 2015 – 2020. Zdôraznila, 
že tento zámer musí byť zverejnený na úradnej stránke obce a obecnej tabuli 
v zákonom stanovenom termíne tj. 15 dní. 
Spracovateľka Programu rozvoja obce Lada navrhla, aby Program bol 
vypracovaný do roku 2022. K danému návrhu sa klade vyjadrili aj poslanci Bc. 
Vojtová, Ing. Pankuchová, Mgr. Verčimák  a p. Vavrek. 
Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
 
Uznesenie č. 55 /2015 
 
Obecné zastupiteľstvo      
s c h v a ľ u j e 
 
zámer spracovania Programu rozvoja obce Lada na roky 2015 – 2022 
 
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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7.  Schválenie nájmu obecných pozemkov podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie 
a schválenie žiadosť spoločenstva  Bytovka Lada 242, zastúpenú štatutárnym 
orgánom predsedom spoločenstva Miroslavom Maďarom, Lada 242, 082 12 
Kapušany zo dňa 07.01.2015 o možnosť dlhodobého nájmu 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.  
Na predchádzajúco obecnom zastupiteľstve uznesením č.46/2015 poslanci 
schválili zámer nájmu vyššie citovaných pozemkov za sumu 1 euro na dobu 
neurčitú podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo  posúdilo tento nájom, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 
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 vlastníci – 
spoločenstvo Bytovka Lada 242   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. Pozemok 
parc. č. 44/1 sa nachádza v  okolí bytovky a slúžia aj ako prístup k vchodu 
do bytovky a garážom.   
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 spoločenstva Bytovka Lada 242. 
          Z uvedeného dôvodu nie je vhodné dať do nájmu  pozemky inému 
záujemcovi.  
Zámer nájmu pozemkov č. 44/1 a č. 44/2 bol zverejnený na obecnej tabuli 
a internetovej stránke obce od 29.01.2015 do 02.03.2015. 
K dnešnému dňu neboli k zámeru o nájme pozemkov parc. č. 44/1 a 44/2 neboli 
vznesené žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy. 
Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
 
Uznesenie č.  56/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 s c h v a ľ u j e 
  
nájom pozemkov  parc. č. 44/1 a parc. č. 44/2 spoločenstvu Bytovka Lada 242, 
zastúpenú štatutárnym orgánom, predsedom spoločenstva Miroslavom 
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Maďarom, Lada 242, 082 12 Kapušany za sumu 1 euro na dobu neurčitú podľa 
§9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo posúdilo tento nájom ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a to z dôvodu, že pozemok parc. č. 44/2 sa 
nachádza pod bytovkou, ktorej sú vlastníkmi a pozemok parc. č. 44/1 sa 
nachádza v jej okolí a slúži, ako prístup k vchodu do bytovky a garážam. 
Z uvedeného dôvodu nie je vhodné dať pozemky do nájmu inému záujemcovi. 
 
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.  Prejednanie žiadosti 
 
Do termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli doručené žiadne žiadosti. 
 
9. Rôzne 
 
Správa Hlavného kontrolóra obce Lada za rok 2014 
  
Hlavný kontrolor obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správa 
Hlavného kontrolóra obce Lada za rok 2014. 
Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že v náväznosti na plnenie úloh hlavného 
kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti - zistenie stavu 
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, 
efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a 
majetkom obce a schválený plán kontrolnej činnosti pre obdobie I. a II. polroka 
2014, uznesením Obecného zastupiteľstva č. 234/2013 a č. 275/2014, boli počas 
hodnoteného obdobia vykonané finančné kontroly, činnosti a zisťovania. 
 
- Následná finančná kontrola 
- Ostatné činnosti 
- Spracované a predložené ďalšie materiály pre OcZ 
Hlasovaním bola predložená správa vzatá na vedomie schválením uznesenia. 
 
Uznesenie č.  57/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
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Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 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  

 
9.1. Záznam o následnej finančnej kontrole za II. Polrok 2014 
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Záznam 
o následnej finančnej kontrole za II. Polrok 2014. 
Hlavná kontrolórka obce Lada Mária Dzurjová informovala, že následnou 
finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona č.431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  a zákona č. 523/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
Hlasovaním bol predložený záznam o následnej finančnej kontrole za II. polrok 
2014 vzatý na vedomie schválením uznesenia. 
 
Uznesenie č.  58 /2015 
 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
záznam o výsledku Následnej finančnej kontroly za II. polrok 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  

 
9.2. Športový deň spojený s MDD a ľudovou veselicou 
 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie 
a schválenie konanie Športového dňa spojeného s MDD a ľudovou veselicou 
dňa 30.06.2015. 
Navrhol aby športovú časť – futbalový turnaj mala na starosti komisia pre šport, 
MDD by zabezpečili učitelia a ľudovú veselicu komisia pre kultúru a školstvo.  
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O hudobný program na ľudovej veselici sa postará hudobná skupina Šarišský 
parobci. Na športovom dni spojeným s MDD navrhol podávať guľáš a 
občerstvenie. Ďalej navrhol, aby sa zakúpili ceny a sladkosti pre deti, ktoré sa 
zúčastnia MDD a ceny pre mužstvá, ktoré sa zúčastnia futbalového turnaja na 
multifunkčnom ihrisku. Za organizáciu a priebeh akcie bude zodpovedná 
predsedkyňa  pre kultúru a školstvo, komisia pre šport a riaditeľka základnej 
školy . Na vyššie citovanú akciu sa použijú prostriedky z obecného rozpočtu. 
Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 
 
Uznesenie č. 59/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo  
A.  s c h v a ľ u j e 
 
konanie  Športového dňa spojeného s MDD a ľudovou veselicou                                    
podľa predloženého návrhu  
 
B. poveruje 
 
predsedu komisie pre kultúru a školstvo, predsedu komisie pre šport a riaditeľku 
základnej školy 
 
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  

 
10. Diskusia 
 
10.1. Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva 
s protipovodňovými opatreniami na potokoch v katastri obce – čistenie potokov 
Povodím Bodrogu a Hornádu a to potoka Ladianka, Porubského a Trnkovského 
potoka.  
10.2. Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o priebehu 
akcie Tradičná dedinská zabíjačka. Predložil potvrdenie z veteriny na 
trichinelózu. Poslankyňa Ing. Pankuchová žiadala, aby na ďalšiu akciu dedinská 
zabíjačka bol prizvaný aj ľudový súbor a prezentovali sa tam aj tradičné zvyky 
obce. Starosta obce podporil prizvanie súboru na ďalšiu akciu a poslankyňu Ing. 
Pankuchovú požiadal, aby do ďalšieho zastupiteľstva doložila zvyky a tradície 
v obci Lada. 
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10.3.  Starosta obce v ďalšom informoval poslancov OcZ o konaní akcie MAS 
Šafrán, ktorej je obec členom - Retrojurmák 2015 v obci Kapušany dňa 
13.06.2015. 
10.4. Poslankyňa Bc. Vojtová navrhla zájazd do Poľska pre dôchodcov. Starosta 
obce navrhol, že sa to môže zorganizovať v jesenných mesiacoch. 
10.5. Poslankyňa Ing. Pankuchová navrhla organizovanie zájazdu pre deti na 
kúpalisko. 
 11.  Záver  
Starosta obce poďakoval poslancom OcZ, hlavnej kontrolórke za účasť 
a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:50 hod. 
 
 
 
 

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

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

 
 
Overovatelia:  
                          Mgr. Miroslav Verčimák                ........................................                                                    
 
 
                                 Jozef Slávik                              ........................................         


