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   OBEC   L A D A 

 

Z á p i s n i c a 

 
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 29.09.2015 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, Janka Krupová 

                Ing. Miloslava Pankuchová František Vavrek, Ján Holoďák,  

                Ďalší prítomní hlavná kontrolórka obce Mária Dzurjová  

 

1. Otvorenie 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

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

poslancov Obecného zastupiteľstva a hlavnú kontrolórku Máriu Dzurjovú. 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. 89/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

p. Janku Krupovú za zapisovateľku zápisnice 

 
                          

Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Bc. DankaVojtová, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Mgr. Miroslav 

Verčimák 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Janka Krupová 

 
2.2.  Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Mgr. Miroslava Verčimáka a Jána 

Holoďáka. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia 

 
Uznesenie č.  90 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo     

s ch v a ľ u j e 

 

Mgr. Miroslava Verčimáka a Jána Holoďáka za overovateľov zápisnice  
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Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Bc. Danka Vojtová, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Mgr. Miroslav 

Verčimák 

Za: 3 Janka Krupová, František Vavrek, Bc. Danka Vojtová, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Mgr. Miroslav Verčimák, Ján Holoďák  

 
3.Schválenie programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie      

    program 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

    Žiaden z poslancov obecného zastupiteľstva nemal námietky voči návrhu         

    programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
Program zasadnutia: 

 
1. Otvorenie 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie individuálnej výročnej správy obce Lada za rok 2014 

6. Súhrnná správa o výsledku kontroly NKÚ – oboznámenie 

7. Informácia o  investičných akciách obce 

8. Mesiac úcty k starším 

9. Rozpočtové opatrenie č. 3   

10. Inventarizácia majetku obce 

11. Prerokovanie žiadosti 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

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

zastupiteľstva doplniť program. Žiaden poslanec Obecného zastupiteľstva  nechcel program 

doplniť. 

 

Uznesenie č. 91 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

program 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka 

Krupová 

Za: 5 Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka 

Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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4. Kontrola plnenia prijatých uznesení  

  

 Starosta obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva  kontrolu plnenia prijatých 

uznesení  

 

- uznesenie:    47/2015  -  v plnení  

- uznesenie:    55/2015  -  v plnení  

- uznesenie:   73 /2015  -  splnené   

- uznesenie:    74/2015  -  splnené   

- uznesenie:    75/2015  -  splnené  

- uznesenie:    76/2015  -  splnené  

- uznesenie:    77/2015  -  splnené  

- uznesenie:    78/2015  -  splnené  

- uznesenie:    79/2015  -  splnené  

- uznesenie:    80/2015  -  splnené  

- uznesenie:    81/2015  -  splnené  

- uznesenie:    82/2015  -  splnené  

- uznesenie:    83/2015  -  v plnení  

- uznesenie:    84/2015  -  splnené  

- uznesenie:    85/2015  -  splnené  

- uznesenie:    86/2015  -  splnené  

- uznesenie:    87/2015  -  splnené  

- uznesenie:    88/2015  -  splnené  

Hlasovaním bola predložená informácia o plnení uznesení schválená  prijatím uznesenia 

 
Uznesenie č.  92/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia prijatých uznesení  obecného zastupiteľstva 
 

Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka 

Krupová 

Za: 5 Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka 

Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
5. Schválenie individuálnej výročnej správy obce Lada za rok 2014 

  

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

Individuálnu výročnú správu obce Lada za rok 2014. Zároveň predložil poslancom obecného 

zastupiteľstva na vedomie Dodatok k správe nezávislého audítora o overení súladu výročnej 

správy s účtovnou závierkou. Nezávislý audítor vo svojom dodatku k správe nezávislého 

audítora o overení správy s účtovnou závierkou dal stanovisko, že uvedené informácie súladu 

vo výročnej správe obce Lada poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý 

a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2014. 
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Individuálna výročná správa obce Lada za rok 2014 bola poslancom obecného zastupiteľstva 

doručená v tlačenej forme a mailovou poštou a následne bola zverejnená na internetovej 

stránke obce a na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote od 27.08.2015 do 30.10.2015. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Uznesenie č. 93/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

1. b e r i e   n a  v e d o m i e 

 

dodatok k správe nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

 

2.  s c h v a ľ u j e 

 

Individuálnu výročnú správu obce Lada za rok 2014 bez výhrad 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka 

Krupová 

Za: 5 Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka 

Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

V čase o 17:40 hod. sa dostavila na obecné zastupiteľstvo poslankyňa p. Ing. Pankuchová. 

 
6. Súhrnná správa o výsledku kontroly NKÚ – oboznámenie 

 

Starosta obce v tomto bode programu oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s listom 

Karola Mitríka predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej Republiky a 

obsahom súhrnnej správy o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 

Republiky. 

Hlasovaním bol predložená informácia prijatá schválením uznesenia. 

 
Uznesenie č.  94 /2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

obsah súhrnnej správy o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 

Republiky. 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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7. Informácia o  investičných akciách obce 

  Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o realizovaných 

investičných akciách obce : 

        a/.  Prevencia kriminality pre rok 2015 „ Bezpečná obec Lada – osvetlenie priechodov 

pre chodcov “ – dotácia zo štátneho rozpočtu 80% ( 8000 eur) 20% ( 2000 eur ) vlastné zdroje 

– Úspešná firma na realizáciu - Tomáš Tomčík ELITT, Hubošovce 62, 082 66 Hubošovce, 

vysúťažená suma 9 924,48 € – odovzdané dielo dňa 29.09.2015 

      b/. Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií a odstavnej plochy pre bicykle 

pre účely multifunkčného ihriska parc.č. 285/1. 1 etapa Chodník k multifunkčnému ihrisku. 

Dotácia na individuálne potreby obce 90% ( 3000eur) dofinancovanie obcou 10%  (300 eur). 

Úspešná firma na realizáciu DLC s.r.o., Pionierska 22, 080 01 Prešov, vysúťažená suma 

3 382,57 € – v realizácií , pred dokončením. 

         c/.  Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada, kód výzvy  KaHR-

22VS-1501 – schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok Ministerstva hospodárstva 

SR. Výška schváleného NFP  94 710,08 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu 

boli schválené vo výške 99 694,82 EUR.  

    - Informácia o stave vypracovania návrhu zmluvy  

    - preložená dokumentácia verejného obstarávania súvisiaceho s obstaraním tovarov, služieb 

a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu na administratívnu kontrolu 

verejného obstarávania Poskytovateľom. 

   - úspešný uchádzač Ján Maník, Šalgovicka 45, 080 06 Ľubotice. 

Hlasovaním bol predložená informácia prijatá schválením uznesenia. 

 

Uznesenie č.   95/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

Informáciu o  investičných akciách obce 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
8.  Október mesiac úcty k starším 

 

Starosta obce predložil na schválenie poslancom obecného zastupiteľstva  návrh na použitie 

finančných prostriedkov z obecného rozpočtu na slávnostné posedenie a pohostenie pre 

dôchodcov pri príležitosti „ Októbra – mesiaca úcty k starším “   dňa 11. októbra 2015 a na 

zakúpenie darčekov, alebo darčekových poukážok pre dôchodcov v celkovej výške cca. 1000 

eur – podľa účasti dôchodcov. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 
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Uznesenie č. 96 / 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

použitie finančných prostriedkov z obecného rozpočtu na slávnostné posedenie a pohostenie 

pre dôchodcov pri príležitosti „ Október – mesiac úcty k starším “ dňa 11. októbra 2015 

a zakúpenie darčekov pre dôchodcov v celkovej výške 1000 eur. 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

9.  Rozpočtové opatrenie 3/2015 

      

        Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o schválení 

Rozpočtového opatrenia č. 3/2015 rozpočtu obce Lada na rok 2015. Rozpočtové opatrenie 

bolo urobené kvôli zmene v položkách a presunu medzi položkami a vysvetlil prečo 

k zmenám došlo. Zároveň sa opýtal poslancov obecného zastupiteľstva, či ma niekto 

k rozpočtovému opatreniu nejakú otázku.  Žiadne otázky neboli. 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 bude priložené k zápisnici a bude tvoriť jej neoddeliteľnú 

súčasť. 

Hlasovaním bol predložená informácia o rozpočtovom opatrení č.3/2015 prijatá schválením 

uznesenia. 

 

Uznesenie č.  97/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

Rozpočtové opatrenie obce Lada  č. 3/2015 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
10. Inventarizácia majetku obce 

 

      Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie inventarizačné 

a likvidačnú komisiu k vykonaniu riadnej inventarizácie majetku obce a záväzkov obce 

k 31.12.2015. 

 

 



7 

 

      Inventarizačné komisie: 

 

      Pre majetok obce  : Predseda: Mgr. Miroslav Verčimák 

    Člen:           František Vavrek 

    Člen:           Ľubica  Hudáková 

 

      Pre majetok ZŠ:               Predseda: Mgr. Dagmar Chovancová 

    Člen:  Mgr. Marcela Jančušová 

    Člen:  Mgr. Slavomíra Kožlejová 

 

     Pre majetok MŠ:               Predseda: Bc.  Gabriela Pankuchová 

    Člen:  Bc.  Alena Holoďáková 

    Člen:         Katarína Peterová 

 

     Likvidačná komisia pre majetok  OcÚ, ZŠ, MŠ : 

    Predseda:        Janka Krupová 

    Člen:         Jana Pankuchová 

    Člen:         Agáta Majerová 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 
 

 

Uznesenie č.  98 /2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

inventarizačnú a likvidačnú komisiu k vykonaniu riadnej inventarizácie majetku obce 

a záväzkov obce k 31.12.2015. 

Inventarizačné komisie: 

 

      Pre majetok obce  : Predseda: Mgr. Miroslav Verčimák 

    Člen:           František Vavrek 

    Člen:           Ľubica  Hudáková 

 

      Pre majetok ZŠ:               Predseda: Mgr. Dagmar Chovancová 

    Člen:  Mgr. Marcela Jančušová 

    Člen:  Mgr. Slavomíra Kožlejová 

 

     Pre majetok MŠ:               Predseda: Bc.  Gabriela Pankuchová 

    Člen:  Bc.  Alena Holoďáková 

    Člen:         Katarína Peterová 

 

     Likvidačná komisia pre majetok  OcÚ, ZŠ, MŠ : 

    Predseda:        Janka Krupová 

    Člen:         Jana Pankuchová 

    Člen:         Agáta Majerová 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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11. Prerokovanie žiadosti 

 

Do začiatku zasadnutia obecného zastupiteľstva nebola doručená žiadna žiadosť. 

 
12. Rôzne 

 

12.1.  Informácia o prácach vykonávaných na MOS 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s prácami na menších obecných 

službách - kosenie a čistenie verejných priestranstiev, zastávok SAD, hrabanie sena, údržba 

a upratovanie obecných budov, prevážanie obedov do ZŠ. 

     Hlasovaním bol predložená informácia o  o prácach vykonávaných na MOS prijatá 

schválením uznesenia. 

 

Uznesenie č.  99/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

informáciu o prácach vykonávaných na MOS 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

12.2. Čistenie potokov v obci Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. ,  odštepný 

závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy. 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o začatí protipovodňových 

opatrení na potoku Ladianka v intraviláne obce - prečisťovaní ľavého brehu potoka. Pravá 

strana bude prečisťovaná v  období od 01. októbra z dôvodu, že dreviny, ktoré je potrebné 

vyrezať sú momentálne vo vegetácií a vyrezať sa môžu až vo vegetačnom kľude t.j. od 1. 

októbra do 31. marca. 

12.3.Informácia o nohejbalovom turnaji „O cenu starostu obce“ 

Starosta obce oboznámil poslancom obecného zastupiteľstva o zdarnom priebehu akcie 

nohejbalový turnaj „O cenu starostu obce“ na konci letných prázdnin dňa 22.08.2015 o 10.00 

hod. 

Poďakoval predsedovi športovej komisie poslancovi Jozefovi Slávikovi a pracovníčke OcÚ 

Ľubici Hudákovej za aktívny prístup pri organizácií a priebehu predmetnej akcie, 

pracovníkom na MOS za manuálne práce na príprave akcie, ako aj ostatným, ktorí podporili 

danú akciu svojou účasťou. 

 

12.3. Vyrezanie borovice sosny v strede cintorína 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe  zrezania borovice 

sosny v strede cintorína z dôvodu poškodzovania náhrobných kameňov a z dôvodu, že v tejto 

časti sa bude robiť základ na pochovávanie iba s náhrobným kameňom na katolíckej strane 

cintorína. Zhodnotenie zrezania urobí v spolupráci komisiou pre výstavbu a životné 

prostredie. 
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13. Diskusia 

 

13.1.  Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o pristavení štyroch VOK 

dňa 18.09.2015, 2 ks na pažicu pri Kostúrových (hlavná, trnkovská ulica) 1 ks miestna časť 

Sklady, 1 ks za pani Onderovou (ulica k Šar. Porube). Starosta upozornil na problém 

s odpadom, ktorý sa triedi a bol uložený vo VOK a  požiadal poslancov obecného 

zastupiteľstva o usmerňovanie občanov obce a propagáciu k lepšiemu separovaniu odpadu.  

13.2. Poslankyňa p. Bc. Vojtová navrhla na žiadosť občanov, aby starosta obce dal opraviť 

prístrešok autobusovej zastávky na ulici smerom na Trnkov. 

Starosta obce odpovedal, že sa z finančných dôvodov bude riešiť oprava prístrešku 

autobusovej zastávky až na budúci rok. 
13.3. Poslankyňa p. Bc. Vojtová sa opýtala prečo je na jej ulici osadená značka STOP Daj 

prednosť v jazde. 

Starosta jej odpovedal, že dopravná značka STOP Daj prednosť v jazde sa bude osadzovať aj 

na ostatné ulice – obecné komunikácie po vyhotovení projektovej dokumentácie. Táto značka 

bola umiestnená na žiadosť p. Katicu ešte v minulom volebnom období, ktorý žiadal ešte 

umiestnenie dopravnej značky Slepá ulica na ich ulicu.  

13.4. Zástupca starostu obce Mgr. Miroslav Verčimák sa opýtal, kedy bude opravený rozhlas 

na ulici smerom na Šarišskú Porubu.  

Starosta obce odpovedal, že oprava rozhlasu je podmienená orezaním stromu – orecha u p. 

Pankucha. Orezanie stromu bude realizovať p. Pankuch vo vegetačnom kľude a následne 

bude natiahnutý kábel k rozhlasu, ktorý nie je funkčný. 

13.5. Poslanec p. Holoďák upozornil, že na ulici pred p. Peláka je šachta na ktorej treba 

opraviť poklop z bezpečnostných dôvodov. 

13.6. Poslankyňa Ing. Pankuchová sa opýtala či súčasťou osvetlenia priechodov pre chodcov 

budú aj semafóry. Starosta obce jej odpovedal, že z finančného hľadiska to v najbližšom 

období nebude možné realizovať. 

13.7. Poslanec p. Holoďák – rozšírenie cesty od firmy p. Peláka po hlavnú cestu 

- osadenie nového poklopu na šachtu ku studni 

- pri Evanjelickom kostole a.v. vedľa chodníka stojí voda – opraviť asfalt 

13.8. Poslankyňa Ing. Pankuchová oznámila, že obecné zastupiteľstvo, ktoré sa konalo vždy 

o 17:30 hod. kvôli jej pracovným povinnostiam sa môže presunúť na čas 17:00 hod.. 

13.9. Poslankyňa p. Ing. Pankuchová navrhla, aby sa poslanci OcZ aj starosta obce 

zúčastňovali omší a služieb Božích pri výročí posviacky kostolov – spoločenská udalosť. 

 

14.  Záver  

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

obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 hod. 

 

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

                                                        

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

         Ing. Milan Hudák 

                                                                                                        starosta obce 

Overovatelia:  

                                     Mgr. Miroslav Verčimák                    ........................................          

                                            

                                              Ján Holoďák                               ........................................         


