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   OBEC   L A D A 
 

Zápisnica 
 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 15.06.2015 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 5  

                Mgr. Miroslav Verčimák, Jozef Slávik,  

    František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová. 

                Ďalší prítomní hlavná kontrolórka obce Mária Dzurjová.  
 

1. Otvorenie 

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. 68 /2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

p. Janku Krupovú za zapisovateľku zápisnice 
                          

Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Mgr. Miroslav Verčimák 

Za: 4 Jozef Slávik, 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.  69 /2015 
 

Obecné zastupiteľstvo     

s ch v a ľ u j e 

 

Mgr. Miroslava Verčimáka a Jána Holoďáka za overovateľov zápisnice  
                      

Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 3 Janka Krupová, Jozef Slávik, František Vavrek 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Mgr. Miroslav Verčimák, Ján Holoďák 
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3.Schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie      

    program 5. 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. Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom 

,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada“ 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 
 

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

doplniť program. Žiaden poslanec OcZ nechcel program doplniť. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 
Uznesenie č.  70/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, 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:    55/2015  -  v plnení  

- uznesenie:    59/2015  -   splnené  

- uznesenie:    60/2015  -   splnené  

- uznesenie:    61/2015  -   splnené  

- uznesenie:    62/2015  -   splnené  

- uznesenie:    63/2015  -   splnené  

- uznesenie:    64/2015  -   splnené  

- uznesenie:    65/2015  -  v plnení   

- uznesenie:    66/2015  -   splnené   

- uznesenie:    67/2015  -   splnené  

Hlasovaním bola predložená informácia o plnení uznesení schválená  prijatím uznesenia 
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Uznesenie č. 71/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia prijatých uznesení  obecného zastupiteľstva 
 

Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
V čase o 17:45 hod. sa dostavila na obecné zastupiteľstvo poslankyňa 

Ing. Miloslava Pankuchová. 

 

5.  Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom 

,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada“ 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

Žiadosť o NFP pre projekt s názvom ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Lada“. Zároveň im vysvetlil čoho sa projekt týka a postup pri podaní 

projektu. Záujemcovia t.j. obce a mesta môžu predkladať projekty a uchádzať sa o peniaze do 

septembra 2015. Predkladané projekty budú vyhodnocované priebežne, ihneď po ich 

doručení. Obec ma vypracovanú energetickú (svetelno-technickú) štúdiu, firmou vybratou 

verejným obstarávaním O.S.V.O.comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov. Okrem 

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

reguláciu osvetlenia, káblové rozvody, náklady na riadenie osvetlenia a revíznu správu. 

Intenzita pomoci bude 95% celkových nákladov. To znamená, že obec bude hradiť 5%. 

Obec sa dlhodobo snaží o rekonštrukciu osvetlenia, ale nie je ju schopná financovať 

z vlastných zdrojov. Výsledkom modernizácie by malo byť rovnomerné osvetlenie obce a 

šetrenie spotreby elektrickej energie. V závere dodal, že energetická  (svetelno-technická) 

štúdia počíta už aj s výmenou káblových rozvodov, lebo dráty pri búrke a silnejšom vetre 

vyhadzujú ističe. Žiadosť o NFP na predmetný projekt bude vypracovávať firma ktorá dala 

najnižšiu ponuku v súťaži – RamontBuilding s.r.o., Abranovce 11, Prešov. Zároveň zdôraznil 

že žiadateľ obec musí mať k podaniu žiadosti spracovaný územný plán obce a platné PHSR. 

Vzhľadom k tomu, že nové PHSR 2015 – 2022 ešte nie je dokončené navrhol schváliť 

predĺženie platnosti PHSR, ktoré bolo  schválené obecným zastupiteľstvom dňa 21.10.2008, 

uznesením č. 99/2008 do schválenia nového PHSR 2015 -2022. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
 

Uznesenie č.  72/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e 
 

 predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 

,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada“, ktorý je 

realizovaný obcou Lada, 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 predlženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lada 

schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 99/2008 dňa 21.10.2008 do 

schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lada na roky 

2015 – 2022. 

Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, Mgr. Miroslav Verčimák, Jozef Slávik, František Vavrek, Ján 

Holoďák, Janka Krupová 

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

Holoďák, Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

6. Rôzne 
 

6.1.  Športový deň spojený s MDD a ľudovou veselicou         
V tomto bode starosta obce vyhodnotil priebeh akcie Športový deň spojený s MDD a ľudovou 

veselicou. Zároveň poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva, riaditeľkám, učiteľom a 

zamestnancom, ktorí sa aktívne akcie zúčastnili. Zvlášť poďakoval poslancom Jozefovi 

Slavikovi a Janke Krupovej ďalej riaditeľke a učiteľom základnej školy, pracovníčke 

obecného úradu Ľubici Hudákovej za aktívnu prípravu predmetnej akcie.     
 

6.2. Retrojurmák 

Starosta obce vyhodnotil priebeh Retrojurmáku akcie MAS Šafrán, ktorej je členom aj naša 

obec. Vysoko ocenil účasť našich remeselníkov na akcií – rezbára pána Mareka Maťaša, 

kobercárku pani Milku Gondžúrovú a zdobenie fliaš servítkovou technikou pani Janku 

Krupovú.  
 

7. Diskusia 
 

7.1. 

Starosta obce oznámil obecnému zastupiteľstvu, že najbližšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva sa bude konať 30.06.2015 o 17:30 hod.  
 

8.  Záver  

Starosta obce poďakoval poslancom OcZ, hlavnej kontrolórke a hosťom 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                                           ........................................   

                                                                               


