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   OBEC   L A D A 
 

Z á p i s n i c a 

 

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 30.06.2015 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 4 : 

                Ing. Miloslava Pankuchová, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján   

                Holoďák. 

                Ďalší prítomní hlavná kontrolórka obce Mária Dzurjová a projektová manažérka   

                ,,PHSR obce Lada na roky 2015 – 2022“ Mgr. Zemčáková  

 

1. Otvorenie 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

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

poslancov Obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku Máriu Dzurjovú a projektovú 

manažérku p. Mgr. Zemčákovú. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 
 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

2.1.    Starosta obce navrhol za zapisovateľku p. Ľubicu Hudákovú 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 
 

Uznesenie č. 73 /2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

p. Ľubicu Hudákovú za zapisovateľku zápisnice 

                        
Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
2.2.  Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Jozefa Slávika a Františka Vavreka 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia 

 
Uznesenie č. 74 /2015 

 

Obecné zastupiteľstvo     

s ch v a ľ u j e 

 

Jozefa Slávika a Františka Vavreka za overovateľov zápisnice  

 
Hlasovanie:    
Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 2 Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Jozef Slávik, František Vavrek 
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3.Schválenie programu 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie      

    program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

    Žiaden z poslancov obecného zastupiteľstva nemal námietky voči návrhu     

    starostu obce. 
 

Program zasadnutia: 
 

      1.    Otvorenie 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      2.    Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      3.    Schválenie programu 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      4.    Kontrola prijatých uznesení obecného zastupiteľstva 

      5.    Prerokovanie strategickej časti PHSR obce Lada na roky 2015 – 2022 

      6.    Schválenie členstva v MAS Šafrán pre obdobie rokov 2015 – 2022 

      7.    Správa nezávislého audítora z overenej ročnej účtovnej závierky zostavenej  

             k 31.12.2014 OBCE LADA 

      8.   Informácia o rozpočtovom opatrení – Rozpočtové opatrenie 1/2015 

      9.   Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona 

            č.  307/2014 Z.z. (interný predpis)  

    10.    Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Lada 

    11.   Prevencia kriminality pre rok 2015 – poskytnutie dotácie 

    12.   Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Lada k návrhu záverečného účtu obce Lada za  

            rok 2014  

    13.   Záverečný účet Obce Lada a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

    14.   Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky -   

            Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

    15.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lada na II. polrok 2015 

    16.   Rôzne  

    17.   Diskusia  

    18.   Záver 
 

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

zastupiteľstva doplniť program. Žiaden poslanec Obecného zastupiteľstva  nechcel program 

doplniť. 

Hlasovaním bol predložený program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený prijatím 

uznesenia 
 

Uznesenie č.  75/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 
 

program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení  

  

 Starosta obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva  kontrolu plnenia prijatých 

uznesení  
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- uznesenie:  184/2013  -  splnené  

- uznesenie:    47/2015  -  v plnení  

- uznesenie:    55/2015  -  v plnení  

- uznesenie:    65/2015  -  splnené  

- uznesenie:    68/2015  -  splnené  

- uznesenie:    69/2015  -  splnené  

- uznesenie:    70/2015  -   splnené 

- uznesenie:    71/2015  -  splnené  

- uznesenie:    72/2015  -  v plnení  

Hlasovaním bola predložená informácia o plnení uznesení prijatá schválením uznesenia 
 

Uznesenie č. 76 /2015 
 

Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 
 

kontrolu plnenia prijatých uznesení  obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

5.  Prerokovanie strategickej časti PHSR 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 a uznesením č. 64/2015 zo dňa 15.04.2015 prerokovalo východiska pre strategickú časť 

Programu hospodárskeho rozvoja obce Lada na roky 2015 – 2022.  Následne odovzdal slovo 

zástupcovi  firmy, ktorá tento program spracúva Mgr. Zemčákovej, ktorá vo svojom vystúpení 

prerokovala strategickú časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lada na 

roky 2015 – 2022 a požiadala poslancov o vyjadrenie ako si predstavujú obec v budúcnosti.  

Poslanci OcZ sa k prejednávanej téme jednotlivo vyjadrili. Projektová manažérka p. 

Zemčáková povedala, že svoje návrhy do Programu hospodárskeho  rozvoja obce Lada 2015 

– 2022 môžu zasielať e-mailovou poštou do konca júla. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
 
 

Uznesenie č. 77/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo 

prerokovalo 

 

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

2022 
 

Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V čase o 18:32 hod. odišla zo zasadnutia obecného zastupiteľstva projektová manažérka  

Mgr. Zemčáková. 
 

6.  Schválenie členstva v MAS Šafrán pre obdobie rokov 2015 – 2022 
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Starosta obce Ing. Milan Hudák na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Lada predložil na 

prerokovanie a schválenie návrh na zotrvanie obce Lada, ako člena MAS Šafrán, o.z., aj 

v ďalšom programovom období, pre roky 2015 - 2022. Pripomienky ani pozmeňujúce návrhy 

neboli k prejednávanému bodu vznesené. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
 

Uznesenie č. 78 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e 
 

členstvo obce Lada v MAS Šafrán, o.z., pre obdobie rokov 2015 – 2022 

 
Hlasovanie:    
Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 7.  Správa nezávislého audítora z overenej ročnej účtovnej závierky zostavenej 

k 31.12.2014 OBCE LADA 
 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva správu nezávislého audítora z 

overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 obce Lada. Zdôraznil, že podľa 

stanoviska audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky obce Lada k 31.decembru 2014 

a na výsledky jej hospodárenia a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému 

dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Ďalej konštatovala, že na základe overenia 

dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR 

pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov obec Lada konala v súlade 

s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

Hlasovaním bola predložená správa schválená prijatím uznesenia. 

   
Uznesenie č.  79 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 

OBCE LADA 
 

Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

8.  Informácia o rozpočtovom opatrení – Rozpočtové opatrenie 1/2015 

      
 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva informáciu  o Rozpočtovom 

opatrení č. 1/2015 rozpočtu obce Lada na rok 2015. Rozpočtové opatrenia boli urobené kvôli 

presunu medzi položkami. Poslancom obecného zastupiteľstva bolo Rozpočtové opatrenie č. 

1/2015 doručené na preštudovanie mailovou poštou. 
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Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 bude priložené k zápisnici a bude tvoriť jej neoddeliteľnú 

súčasť. 

Hlasovaním bola predložená informácia o rozpočtovom opatrení č.1/2015 prijatá schválením 

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 80 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

Rozpočtové opatrenie obce Lada  č. 1/2015 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
9.   Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle 

zákona č. 307/2014 Z.z. (interný predpis)  

 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

,,Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 

307/2014 Z.z. (interný predpis)“. V zmysle citovaného zákona má obec povinnosť prijať 

opatrenia do 6 mesiacov od účinnosti tohto zákona t.j. 30.06.2015. Vnútorný  interný predpis 

,,Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 

307/2014 Z.z.,“ upravujú podmienky, práva a povinnosti jednotlivých osôb pri nahlasovaní 

protispoločenskej činnosti. Zodpovednou osobou je hlavný kontrolór obce. 

,,Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 

307/2014 Z.z. (interný predpis)“ bol poslancom doručený v tlačenej forme a mailovou poštou. 

,,Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 

307/2014 Z.z. (interný predpis)“ boli zverejnené na internetovej stránke obce a na úradnej 

tabuli v zákonom stanovenej lehote. 

Poslankyňa Ing. Pankuchová sa opýtala či bod 5 v článku 4 zodpovedná osoba je povinná 

preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia vyplýva zo zákona. 

Hlavná kontrolórka obce odpovedala, že vzor ,,Zásady podávania, preverovania a evidovania 

podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. (interný predpis)“ bol vypracovaný 

Regionálnym vzdelávacím centrom v Prešove a lehota, na ktorú sa pýtala poslankyňa Ing. 

Pankuchová je v súlade s § 10 odst. 4, zákona 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s 

oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený  prijatím uznesenia. 

 
Uznesenie č.  81 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo         

s c h v a ľ u j e 

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 

307/2014 Z.z. (interný predpis) 
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Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

10. Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti       

      Obce Lada 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie Smernicu na 

zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Lada. Hlavná kontrolórka 

oboznámila obecné zastupiteľstvo, že Smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej 

kontroly v pôsobnosti Obce Lada bola doplnená dodatkom,  ktorý spracovala. 

Poslancom obecného zastupiteľstva bola Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej 

kontroly v pôsobnosti Obce Lada doručená smernica na preštudovanie mailovou poštou.  

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 

Uznesenie č.  82/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

Smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Lada 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
11.  Prevencia kriminality pre rok 2015 – poskytnutie dotácie 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie 

a schválenie dofinancovanie dotácie Úradu vlády na prevenciu kriminality pre rok 2015. Obci 

bola poskytnutá dotácia  vo výške 8000 eur, ktoré obec žiadala na osvetlenie prechodov pre 

chodcov na zvýšenie bezpečnosti občanov obce na ceste I/18. A to na priechod pre chodcov 

pri súpisnom čísle 100 a nový prechod pre chodcov, kde je chodník iba na jednej strane, 

pokiaľ PZ neurčí nový priechod pre chodcov v danom úseku, osvetlíme priechod pre chodcov 

na autobusovej zastávke. Osvetlenie priechodov pre chodcov bude LED svietidlami z oboch 

strán. 

Dotácia 80%  + 20% vlastné prostriedky. 

Výška dofinancovania závisí aj od výsledku verejného obstarávania. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 

Uznesenie č. 83 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e 

 

dofinancovanie poskytnutej dotácie Úradu vlády na prevenciu kriminality pre rok 2015. 
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Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
12.   Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Lada k návrhu záverečného účtu obce Lada 

za rok 2014  

 

Starosta obce v tomto bode dal slovo hlavnej kontrolórke obce. 

Hlavná kontrolórka obce Lada predložila poslancom obecného zastupiteľstva stanovisko k 

Záverečnému účtu obce Lada za rok 2014. Konštatovala že, stanovisko predkladá v súlade so 

zákonom o obecnom zriadení. Celkové hospodárenie obce po použití finančných operácii 

skončilo s prebytkom zdrojov. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Lada k návrhu 

záverečného účtu obce Lada bolo zverejnené zákonom predpísaným spôsobom a zákonom 

stanovenej lehote na úradnej tabuli a internetovej stránke  obce v lehote od 08.05.2015  do  

30.06.2015. Hlavná kontrolórka obce odporučila poslancom obecného zastupiteľstva, aby 

Záverečný účet obce Lada za rok 2014 schválili bez výhrad. 

Hlasovaním bol predložené stanovisko schválené prijatím uznesenia. 

 
Uznesenie č.  84/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo     

 berie na vedomie      

 

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Lada k Záverečnému účtu obce Lada za rok 2014 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
 

13. Záverečný účet Obce Lada a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie Návrh 

záverečného účtu obce Lada a rozpočtové hospodárenie za rok 2014. 

Návrh záverečného účtu obce Lada a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 bol poslancom 

doručený v tlačenej forme a mailovou poštou a následne bol zverejnený na internetovej 

stránke obce a na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote 8.05.2015  do  30.06.2015.  

Prebytok hospodárenia rozpočtu obce zistený podľa ustanovenia § 10, ods. 3, písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2013 vo výške  38 077,38 

€ použiť na tvorbu rezervného fondu obce.  

Poslankyňa Ing. Pankuchová dala starostovi obce otázku týkajúcu sa čerpania finančných 

prostriedkov na prenesené kompetencie – ZŠ a ostatné dotácie poskytnuté zo štátneho 

rozpočtu. 

Starosta obce vyzval odbornú referentku obecného úradu, aby daný dotaz vysvetlila. Následne 

odborná referentka podala vysvetlenie poslankyni Ing. Pankuchovej k danej otázke. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený  prijatím uznesenia 

 
Uznesenie č.  85 /2015 
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Obecné zastupiteľstvo         

s c h v a ľ u j e 

 

a/ celoročné hospodárenie Obce Lada za rok 2014 bez výhrad 

 

b/ záverečný účet obce Lada za rok 2014 

 

c/ prebytok hospodárenia rozpočtu obce zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) 

zákona č. 383/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2014 vo výške 38077,38 € 

použiť na tvorbu rezervného fondu obce. 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
14. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky -

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

 
              Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie 

a schválenie použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky - 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015. Jedná sa o presun z bežného rozpočtu v sume 38 097,94 eur 

na rezervný fond a presun prostriedkov z rezervného fondu v sume 121 503,31 eur na 

kapitálové výdavky. Poslancom obecného zastupiteľstva bolo Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

doručené na preštudovanie mailovou poštou. 

Kapitálové výdavky budú použité na prefinancovanie a dofinancovanie projektov 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada, Prevencia kriminality pre 

rok 2015, pochovávanie iba s náhrobným kameňom na katolíckej strane cintorína, osadenie 

informačnej tabule na autobusovej zastávke smer Prešov a Chodník k multifunkčnému 

ihrisku. 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 bude priložené k zápisnici a bude tvoriť jej neoddeliteľnú 

súčasť. 

Hlasovaním bol predložený návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2015 schválený prijatím 

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 86 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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15.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lada na II. polrok 2015 

 
Starosta obce v tomto bode dal slovo hlavnej kontrolórke obce. Hlavná kontrolórka obce 

predložila poslancom OcZ na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Lada na II. polrok 2015. Zdôraznila, že Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2015 predkladá v súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Žiaden 

poslanec obecného zastupiteľstva k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2015 nevzniesol pripomienku ani námietku. Návrhu plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce II. polrok 2015 bol zverejnený na internetovej stránke obce 

a na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote od 25.05.2015 do 30.06.2015. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 
Uznesenie č. 87/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo     

s ch v a ľ u j e 

 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lada na II. polrok 2015 
 

Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

16. Rôzne 

 

16.1.  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015 

         Starosta obce v tomto bode dal slovo hlavnej kontrolórke obce. Hlavná kontrolórka obce 

predložila poslancom Obecného zastupiteľstva „ Záznam o výsledku následnej finančnej 

kontroly č. 1/2015“. 

Hlasovaním bol predložený záznam schválený prijatím uznesenia. 

 

 

Uznesenie č.  88/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo     

 berie na vedomie 

     

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015 

 

Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Za: 4 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Ing. Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

16.2.   Informácia o prácach vykonávaných na MOS 
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Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s prácami na menších obecných 

službách kosenie a čistenie verejných priestranstiev, hrabanie sena, upratovanie a oprava 

obecných budov, príprava Retrojurmáku. 

Starosta ďalej uviedol, že sa bude pokračovať v čistení a kosení Šarišského potoka, ktorý 

prechádza cez obec. 

      

17. Diskusia 

17.1. Starosta obce podal poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o podaní žiadosti na 

MF SR na vybudovanie stavby ,,Chodník k multifunkčnému ihrisku“. Obec spolufinancuje 

daný projekt 10%. 

17.2. Starosta obce požiadal poslancov, aby vplývali na občanov obce, aby správne separovali 

odpad, tak ako je uvedené v zvozovom kalendári, ktorý dostala každá domácnosť. 

Poslankyňa Ing. Pankuchová sa opýtala, aká je intenzita vývozu šatstva. Starosta obce 

odpovedal, že vývoz šatstva z kontajnera, ktorý je pri obchode MILK AGRO je nepravidelný 

a odvoz šatstva si reguluje firma samostatne podľa naplnenia kontajnera. 

17.3. Starosta obce informoval poslancov, že Poľnohospodárske družstvo v spolupráci 

s poľovníkmi upratali čiernu skládku na hranici katastrov obcí Lada, Nemcovce, Podhorany 

a pracovníci na MOS upratali menšie čierne skládky v intraviláne a extraviláne obce 

a vyzberali plasty a plastové tašky v Magloveckom potoku od kompostoviska smerom na 

Kúty. 

17.4. Starosta obce informoval poslancov, že boli zakúpené 10 pivné stoly, 20 lavíc 

a parákový kotlík, ktoré budú využívané na akcie organizované obcou. 

17.5. Poslanec p. Slávik, ktorý je zároveň predsedom komisie pre šport a mládež informoval 

poslancov o pripravovanej akcii Nohejbalový turnaj, ktorý sa má uskutočniť v mesiaci august 

augusta. Poslanec p. Slávik uviedol, že oslovil sponzorov na pripravovanú akciu 

 

18.  Záver  

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:30 hod. 

 

Zapísala:       Ľubica Hudáková                    ..................................................... 

                            

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

         Ing. Milan Hudák 

                                                                                                           starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

Jozef Slávik     ........................................      

 

                                                

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


