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    OBEC   L A D A 

 

        Z á p i s n i c a 

 

Zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 15.04.2015 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 5  

                Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, 

               Janka Krupová. Ďalší prítomní projektová manažérka Mgr. Zemčáková  

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Hudák a v úvode privítal 

poslancov Obecného zastupiteľstva a projektovú manažérku Mgr. Zemčákovú. 

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 60/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

p. Janku Krupovú za zapisovateľku zápisnice 
               

Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Bc. DankaVojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Janka Krupová 

 

2.2.  Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Bc. Danku Vojtovú a Františka 

Vavreka. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia 

 

Uznesenie 61/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo     

s ch v a ľ u j e 

 

Bc. Danku Vojtovú a Františka Vavreka za overovateľov zápisnice  

                 

Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 3 Janka Krupová, , Ján Holoďák, Jozef Slávik  

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Bc. Danka Vojtová, František Vavrek 
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3.Schválenie programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie      

    program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

5. Prerokovanie východísk pre strategickú časť Programu rozvoja obce Lada na roky 

2015 - 2022 

6. Podanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí 

7.  Rôzne 

      8. Diskusia 

      9. Záver 

 

Po prečítaní návrhu programu sa opýtal, či chce niektorí z poslancov obecného zastupiteľstva 

doplniť program. Žiaden z poslancov OcZ nechcel program doplniť. 

 

Uznesenie č.  62/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 5 Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

4. 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:    47/2015  -  v plnení  

- uznesenie:    50/2015  -  splnené  

- uznesenie:    51/2015  -  splnené  

- uznesenie:    52/2015  -  splnené  

- uznesenie:    53/2015  -  splnené  

- uznesenie:    54/2015  -  splnené  

- uznesenie:    55/2015  - v plnení  

- uznesenie:    56/2015  -  splnené  

- uznesenie:    57/2015  -  splnené  

- uznesenie:    58/2015  -  splnené  

- uznesenie:    59/2015  - v plnení   

Hlasovaním bola predložená informácia o plnení uznesení schválená  prijatím uznesenia. 
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Uznesenie č. 63/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 5 Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

5.   Prerokovanie východísk pre strategickú časť Programu hospodárskeho   

      a sociálneho rozvoja obce Lada na roky 2015 - 2022 

 

Starosta obce v tomto bode vysvetlil poslancom obecného zastupiteľstva, že uznesením 

č.55/2015 schválilo zámer spracovania Programu hospodárskeho  rozvoja obce Lada 2015 – 

2022. Následne odovzdal slovo zástupcovi  firmy mArchus Plus, s.r.o., ktorá tento program 

spracúva Mgr. Zemčákovej, ktorá vo svojom vystúpení predstavila východiská pre strategickú 

časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lada na roky 2015 – 2022 

poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú zároveň aj predsedami obecných komisií. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

V čase o 17:40 hod. sa dostavila na obecné zastupiteľstvo hlavná kontrolórka p. Dzurjová. 

V čase o 17:55 hod. sa dostavila na obecné zastupiteľstvo poslankyňa p. Ing. Pankuchová. 

 

Uznesenie č. 64/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo 

prerokovalo 

 

východiska pre strategickú časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lada na 

roky 2015 – 2022 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján 

Holoďák, Janka Krupová 

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

Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

V čase o 18:30 hod. odišla zo zasadnutia obecného zastupiteľstva projektová manažérka p. 

Mgr. Zemčáková. 

  

6.  Podanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

podanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí. Zároveň 

im vysvetlil čoho sa projekt týka a postup pri podaní projektu. Záujemcovia budú môcť 

predkladať projekty a uchádzať sa o peniaze koncom apríla, kedy má byť výzva vyhlásená až 



4 

 

do 30. septembra 2015. Pre zrýchlenie a zjednodušenie celého procesu je potrebné využiť už 

fungujúce elektronické trhovisko. Predkladané projekty budú vyhodnocované priebežne, 

ihneď po ich doručení. Obec bude na úvod potrebovať energetickú (svetelno-technickú) 

štúdiu, ktorá bude oprávneným nákladom, čiže preplatená z príspevku štátu. Okrem 

energetickej štúdie a samotných nových svetiel preplatí MH SR obci aj rozvodné skrine na 

reguláciu osvetlenia, náklady na riadenie osvetlenia a revíznu správu. Intenzita pomoci bude 

95% celkových nákladov. To znamená, že z rozpočtu projektu pokryje MH SR 95% nákladov 

a 5% si bude hradiť obec.  

Jednou z ich základných motivácií pri uchádzaní sa o tieto finančné prostriedky by mala byť 

zastaranosť pôvodného verejného osvetlenia, ktoré dlhodobo nespĺňalo súčasné platné 

technické, energetické, ale ani estetické požiadavky a nároky. Obec sa dlhodobo snaží 

o rekonštrukciu osvetlenia, ale nie je ju schopná financovať z vlastných zdrojov. Výsledkom 

modernizácie by malo byť rovnomerné osvetlenie obce, ktoré prispieva k zvyšovaniu 

bezpečnosti našich občanov a ich majetku. V závere dodal, že by bolo dobré už vymeniť aj 

káblové rozvody, lebo dráty pri búrke a silnejšom vetre vyhadzujú ističe. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Uznesenie č.  65/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e 

 

podanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí výzvy 

Ministerstva hospodárstva SR 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján 

Holoďák, Janka Krupová 

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

Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

7. Rôzne 

 

7.1.  Zmena rozpočtu  
        

      Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie  v 

súlade s § 11, odst. 4, písm. b zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo 

splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t.j. 

presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový objem príjmov a výdajov 

bežného rozpočtu ostal zachovaný. O každej zmene rozpočtu bude starosta informovať na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v 

kompetencií obecného zastupiteľstva. Poslankyňa Ing. Pankuchová nesúhlasila s predloženým 

návrhom. Chcela aby zostal v platnosti pôvodný presun vo výške 5000 €. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
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Uznesenie č.  66/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

v súlade s § 11, odst. 4, písm. b  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, aby 

starosta obce vykonával zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t.j. presun medzi 

položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový objem príjmov a výdavkov bežného rozpočtu 

ostal zachovaný. O každej zmene rozpočtu bude starosta informovať na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného 

zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján 

Holoďák, Janka Krupová 

Za: 5 Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 1 Ing. Miloslava Pankuchová 

Zdržal sa: 0  

 

7.2.  Oznámenie  - stanovisko k užívaniu časti nehnuteľnosti 

 

     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie Oznámenie  - 

stanovisko k užívaniu časti nehnuteľnosti p.  Mariána Juricu, Anny Juricovej a Anny 

Kovaľovej rod. Juricovej. Celý list prečítal a dodal, že majitelia nehnuteľnosti chcú 

v budúcnosti urobiť vchod do tejto časti budovy z terasy z dôvodu, aby sa do týchto 

priestorov nevchádzalo z hlavnej cesty. Navrhol, aby sa časť pozemku č. 559/2, ktorý je pod 

touto terasou im obec ako vlastník odpredala s tým, že náklady spojené s predajom a vkladom 

do katastra urobia na vlastné náklady. Ďalej navrhol, aby sa predaj pozemku pod terasou riešil 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodu, že tento pozemok na ktorom je predmetná stavba sa 

už inak nedá využiť a predajom inému záujemcovi by sa znemožnilo budúce využitie 

priestorov na podnikanie. 

Vyjadrenie poslancov obecného zastupiteľstva : 

Poslanci OcZ nemali námietky, aby sa pozemok pod terasou riešil ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9 a zákona SNR. č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení 

neskorších predpisov a poverili starostu obce osloviť  žiadateľov, aby do budúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva podali žiadosť na odkúpenie časti pozemku č. 559/2 -  pod terasou 

a zároveň predložili geometrický plán. 

 

7.3. Podanie žaloby 

Starosta obce predložil poslancom OcZ na prerokovanie a schválenie podanie žaloby na súd 

o vydanie predbežného opatrenia na zabezpečenie prejazdnosti miestnej komunikácie 

a následné podanie žaloby o určenie vlastníckeho práva k parc. č. 152. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Uznesenie č. 67/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

s ch v a ľ u j e 

 

podanie na súd o vydanie predbežného opatrenia na zabezpečenie prejazdnosti miestnej 

komunikácie a následné podanie žaloby o určenie vlastníckeho práva k parc.  č. 152 
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Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján 

Holoďák, Janka Krupová 

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

Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

8. Diskusia 

 

8.1. Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s prácami na menších 

obecných službách a o pokračovaní čistenia potokov, ktoré prechádzaju cez obec. 

 

 

8.2. Starosta obce informoval poslancov o projekte DCOM. Obec dostala 2 počítače, 

notebook a multifunkčné zariadenie.  

 

8.3. Poslankyňa Ing. Pankuchová sa opýtala v akom štádiu je projekt rekonštrukcia materskej 

škôlky. Starosta odpovedal, že v prvom rade je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu 

a následne zistiť z akých prostriedkov sa bude stavba realizovať. Lebo obec nemá potrebné 

financie na výstavbu MŠ.  

 

8.4. Ing. Pankuchová, ktorá je zároveň predsedom komisie na ochranu verejného poriadku  

predniesla vyriešenie podnetu p. Ľubomíra Kaňucha. Podnet bol riešený s členkou 

poriadkovej komisie p. Novotnou. ( doložený zápis z prešetrenia podnetu) 

 

9.  Záver  

Starosta obce poďakoval poslancom OcZ, hlavnej kontrolórke a hosťom za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:55 hod. 

 

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

      

                                  ....................................................     

         Ing. Milan Hudák 

                                                                                                     starosta obce 

 

Overovatelia:  

                         Bc. Danka Vojtová                       ........................................                                                     

 

                                František Vavrek              ........................................         


