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OBEC   L A D A 
 

Z á p i s n i c a 
 

Z   8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 09.12.2015 o 17,00 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, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka  

                Vojtová, 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 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.  100/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

p. Janku Krupovú za zapisovateľku zápisnice 
                     

Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Bc. DankaVojtová, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Mgr. Miroslav 

Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová 

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

Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Janka Krupová 

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

Vavreka.  

Hlasovaním bol predložený návrh schválený  

 

Uznesenie č.  101/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo     

s ch v a ľ u j e 

 

Mgr. Miroslava Verčimáka  a Františka Vavreka za overovateľov zápisnice    

 

Hlasovanie:    
Prítomní: 7 Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Jozef Slávik, 

František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová 

Za:   

Proti:   

Zdržal sa: 2 Mgr. Miroslava Verčimáka a Františka Vavreka  
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3.Schválenie programu 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie      

    program 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lada 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie návrhu VZN obce Lada č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v  Základnej škole Lada č. 97 

6. Schválenie návrhu VZN obce Lada č. 2/2015 o miestnych  daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lada 

7. Schválenie návrhu VZN obce Lada č. 3/2015 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Lada na 

rok 2016 

8. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Lada k návrhu rozpočtu na rok 2016 

a viacročnému rozpočtu na roky 2017-2018 

9. Schválenie návrhu rozpočtu obce Lada na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 

2017-2018 

10. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lada na I. 

polrok 2016 

11. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 rozpočtu obce Lada na rok 2015 

12. Správa Základnej školy Lada o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2014/2015  

13. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Lada 132, 082 12, za školský rok 2014/2015 

14. Motivačný príspevok pre žiaka 1. ročníka Základnej školy Lada na školský rok 

2016/2017 

15. Rekonštrukcia osvetlenia na asfaltovom ihrisku 

16. Tradičná dedinská zabíjačka 

17. Prerokovanie platu starostu obce  v zmysle §4 ods. 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov 

18. Informácia o projekte ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci 

Lada“ 

19. Prerokovanie žiadosti 

20. Rôzne 

21. Diskusia 

22. Záver 

 
Po prečítaní návrhu programu 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta obce opýtal, 

či chce niektorí z poslancov obecného zastupiteľstva doplniť program. Žiadni poslanec OcZ 

nechcel program doplniť. 
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Uznesenie č.  102/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

Program 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
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  

 

 
4.  Kontrola plnenia prijatých uznesení   

 Starosta obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva  kontrolu plnenia prijatých 

uznesení 

 

- uznesenie:   47/2015  -  v plnení  

- uznesenie:   55/2015  -  splnené  

- uznesenie    83/2015  -  splnené  

- uznesenie:   89/2015  -  splnené  

- uznesenie:   90/2015  -  splnené  

- uznesenie:   91/2015  -  splnené  

- uznesenie    92/2015  -  splnené  

- uznesenie:   93/2015  -  splnené  

- uznesenie:   94/2015  -  splnené  

- uznesenie:   95/2015  -  splnené  

- uznesenie:   96/2015  -  splnené  

- uznesenie    97/2015  -  splnené  

- uznesenie:   98/2015  -  splnené  

- uznesenie:   99/2015  -  splnené  

Hlasovaním bola predložená informácia o plnení uznesení schválená  prijatím uznesenia 

 

Uznesenie č. 103 /2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia prijatých uznesení  obecného zastupiteľstva 

                                                         
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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5. Schválenie návrhu VZN obce Lada č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa  

na plnenie povinnej školskej dochádzky v  Základnej škole Lada č. 97 

 

        Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie 

Návrh VZN obce Lada č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v  Základnej škole Lada č. 97. 

Poslancom obecného zastupiteľstva bol doručený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

obce LADA č. 1/2015 e-mailovou poštou. Poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli k 

Návrhu VZN obce Lada č. 1/2015 žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  

 

Návrh VZN obce Lada č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v  Základnej škole Lada č. 97 bol zverejnený na internetovej stránke obce 

a na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote  - vyvesený dňa 05.11.2015    zvesený dňa  

09.12.2015 a neboli k nemu žiadne pripomienky.   

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Uznesenie č.  104/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s c h v a ľ u j e 

 

VZN obce Lada č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v  Základnej škole Lada č. 97 

 
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  

 
6. Schválenie návrhu VZN obce Lada č. 2/2015 o miestnych  daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lada 

 

       Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie  

Návrh VZN obce Lada č. 2/2015 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lada. Z Návrhu VZN obce Lada č. 2/2015 

navrhol vypustiť v IX. časti článku 18 v odst. 1  text v písmene c) nahradiť textom c) sadzba 

poplatku 0,015 eur za kilogram drobných stavebných  odpadov bez obsahu škodlivín.  

Poslancom obecného zastupiteľstva bol doručený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

obce LADA č. 2/2015 e-mailovou poštou. Poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli 

k Návrhu VZN obce Lada č. 2/2015 žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia obce LADA č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lada bol zverejnený 

na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote  - vyvesený dňa 

05.11.2015 zvesený dňa  09.12.2015 a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
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Uznesenie č.  105/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce LADA č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lada 

 
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  

 
7.  Schválenie návrhu VZN obce Lada č. 3/2015 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Lada na 

rok 2016 

 

        Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie 

Návrh VZN obce Lada č. 3/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy 

a školských zariadení zriadených na území obce Lada na rok 2016. 

Poslancom obecného zastupiteľstva bol doručený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

obce LADA č. 3/2015 e mailovou poštou. Poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli k 

Návrhu VZN obce Lada č. 3/2015 žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  

Návrh VZN obce Lada č. 3/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy 

a školských zariadení na území obce Lada na rok 2015 bol zverejnený na internetovej stránke 

obce a na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote  - vyvesený dňa 05.11.2015 zvesený 

dňa  09.12.2015 a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.  

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Uznesenie č. 106/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s c h v a ľ u j e 

 

VZN obce Lada č. 3/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy 

a školských zariadení zriadených na území obce Lada na rok 2016. 

 
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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8. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Lada k návrhu rozpočtu na rok 2016 

a viacročnému rozpočtu na roky 2017-2018 

 

         Hlavná kontrolórka obce  predložila poslancom obecného zastupiteľstva stanovisko 

k rozpočtu na rok 2016 a viacročnému rozpočtu na roky 2017-2018 /stanovisko  HK priložené 

k zápisnici OcZ/ K stanovisku neboli vznesené pripomienky. 

Hlasovaním bolo predložené stanovisko prijaté schválením uznesenia. 

 
Uznesenie č. 107 /2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Lada k rozpočtu na rok 2016 a viacročnému rozpočtu 

na roky 2017-2018 

 
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.  Schválenie návrhu rozpočtu obce Lada na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 

2017-2018 

 

         Starosta obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie 

a schválenie návrh rozpočtu obce Lada na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017-

2018. Rozpočet tak ako je predložený, je vyrovnaný. 

Uviedol, že je možné ho ďalej upravovať rozpočtovými opatreniami. 

Kapitálové výdavky budú bližšie špecifikované po schválení investičných aktivít obce 

začiatkom roka 2016. 

        Návrh rozpočtu obce Lada na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017 - 2018  bol 

zverejnený v zákonom stanovenej lehote na internetovej stránke obce a  obecnej tabuli odo 

dňa 05.11.2015 zvesený dňa  09.12.2015 a neboli k nemu žiadne pripomienky. 

Poslanci dostali  návrh rozpočtu obce Lada na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017-

2018 e mailovou poštou. 

Zároveň starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie  

a schválenie neuplatňovania programovej štruktúry v rozpočte obce na roky 2016 –  2018 

v súlade s novelou zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov-  novela zákon 

č.426/2013 Z.z. § 4 ods. 5. 

Hlasovaním boli predložené návrhy prijaté schválením uznesení 
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Uznesenie č.  108/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e 

 

neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce na roky 2016 - 2018  v súlade so 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -  novela zákon č.426/2013 Z.z. 

§ 4 ods. 5. 
 

Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, 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: 1 Ing. Miloslava Pankuchová 

 
Uznesenie č. 109 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo  

A/  s c h v a ľ u j e 

 

rozpočet obce Lada na rok 2016 

 

B/  berie na vedomie 

 

viacročný rozpočet na roky 2017 -2018 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Ing. Miloslava Pankuchová, 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: 1 Ing. Miloslava Pankuchová 

 
10. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lada na I. 

polrok 2016 

Hlavná kontrolórka predložila poslancom OcZ na schválenie návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lada na I. polrok 2016. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lada na I. polrok 

2016 bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na internetovej stránke obce a  obecnej 

tabuli odo dňa 05.11.2015  zvesený dňa 09.12.2015 a neboli k nemu  žiadne pripomienky. 

Poslanci dostali návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lada 

na I. polrok 2016 e mailovou poštou. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
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Uznesenie č. 110 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo           

s c h v a ľ u j e 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lada na I. polrok 2016. 

 
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  

 
11. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 rozpočtu obce Lada na rok 2015 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o Rozpočtovom 

opatrení č. 4/2015 rozpočtu obce Lada na rok 2015. Rozpočtové opatrenie bolo urobené kvôli 

úprave transferov k zmene v položkách a presunu medzi položkami a vysvetlil prečo 

k zmenám došlo, v prenesených kompetenciách a to z dôvodu zníženia počtu žiakov 

v základnej škole a navýšenia počtu žiakov navštevujúcich centra voľného času a tým aj ich 

financovania. Zároveň dodal, že presunmi medzi položkami celkové prijmi a výdaje ostávajú 

nezmenené. Zároveň sa opýtal poslancov obecného zastupiteľstva, či ma niekto 

k rozpočtovému opatreniu č. 4/2015 nejakú otázku.  Žiadne otázky neboli. Rozpočtové 

opatrenie č. 4/2015 bude priložené k zápisnici a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

Hlasovaním bol predložená informácia schválená prijatím uznesenia  

 
Uznesenie č.  111/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

Rozpočtové opatrenie obce Lada  č. 4/2015 

 
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  

 
12.  Správa Základnej školy Lada o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2014/2015  

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva správu Základnej školy Lada 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015. 

Hlasovaním bola predložená informácia schválená prijatím uznesenia. 
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Uznesenie č.  112/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

  

Správu Základnej školy Lada o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2014/2015 

 
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  

 
13. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Lada 132, 082 12, za školský rok 2014/2015 

 

Členka rady školy pri materskej škole za zriaďovateľa poslankyňa OcZ pani Janka  Krupová 

predložila poslancom obecného zastupiteľstva Správu o  výsledkoch a podmienkach 

výchovno- vzdelávacej činnosti Materskej školy Lada 132, 082 12, za školský rok 2014/2015. 

Hlasovaním bol predložená informácia schválená prijatím uznesenia. 

 
Uznesenie č. 113 /2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

Správu o  výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti Materskej školy Lada 

132, 082 12, za školský rok 2014/2015. 

 
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  

 
14.  Motivačný príspevok pre žiaka 1. ročníka Základnej školy Lada na školský rok 

2016/2017 
Starosta obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie 

návrh na motivačný príspevok pre žiaka nastupujúceho do prvého ročníka Základnej školy 

Lada v školskom roku 2016/2017 z dôvodu, že rodičia prihlasujú svoje deti do iných škôl 

súkromných a cirkevných a tým klesá počet žiakov v základnej škole, čo ma za následok 

nižšie rozpočet  pre celkový chod základnej školy v obci čo môže mať za následok zrušenie 

základnej školy. Poslankyňa Bc. Vojtová navrhla, aby príspevok bol 60 €/žiak/rok. Starosta 

obce navrhol, aby motivačný príspevok, tak ako minule roky bol účelovo viazaný na nákup 

školských potrieb a pomôcok. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
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Uznesenie č.   114/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo    

s ch v a ľ u j e 

 

finančný motivačný príspevok z obecného rozpočtu v sume 60 eur na každého zapísaného 

žiaka do 1. ročníka v Základnej školy  Lade v školskom roku 2016/2017  na zakúpenie 

školských potrieb a pomôcok 

 
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  
 

15. Rekonštrukcia osvetlenia na asfaltovom ihrisku 
Starosta obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie 

návrh na rekonštrukcia osvetlenia na asfaltovom ihrisku. Rekonštrukcia by mala pozostávať 

z výmeny svietidiel, ovládania a káblu. Rekonštrukciu starosta obce zdôvodnil tým že 

svietidla - halogény sú staré, boli osadené v roku 2008 a majú zlú svietivosť a niektoré sú 

v dezolátnom stave. Zdôraznil, že lepšie osvetlenie je tam potrebné z dôvodu, že v zime sa 

skoro stmieva a  toto ihrisko v zime slúži na vytvorenie ľadovej plochy. Chcel by tam osadiť 

nové šetrne s lepšou svietivosťou.  

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 
Uznesenie č.  115 /2015 
 

Obecné zastupiteľstvo    

s ch v a ľ u j e 

 

Rekonštrukciu osvetlenia na asfaltovom ihrisku 

 
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  

 
16.  Tradičná dedinská zabíjačka 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

konanie tradičnej dedinskej zabíjačky, ktorá by sa konala 30.01.2016  ( sobota) . Navrhol aby 

zabíjačkové výrobky sa urobili už v piatok a podávali sa v sobotu pri ukážke tradičnej 

dedinskej zabíjačky.  Po skončení zabíjačky by sa uskutočnila ľudová veselica so živou 

hudbou. Ďalej požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o aktívnu účasť na tejto zabíjačke, 

Ďalej navrhol, že mäso a veci potrebné na zabíjačkové výrobky budú financované z obecného 

rozpočtu. Ošípanú, ktorá bude slúžiť na ukážku dedinskej zabíjačky a mäsiara zafinancuje 

starosta obce z vlastných finančných prostriedkov a mäso rozdelí občanom obce. Ďalej 
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upozornil na potrebnú kontrolu veteriny na trichinelózu, inač mäso sa nesmie konzumovať 

a obec by porušila zákon. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

Uznesenie č. 116/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

  

konanie tradičnej dedinskej zabíjačky a ľudovej veselice dňa 30.01.2016 

 
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  

 
17. Prerokovanie platu starostu obce  v zmysle §4 ods. 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov 

 

    Starosta v tomto bode programu poukázal na to, že poslanci OcZ schválili jeho plat na  

zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2014 uznesením  č. 11/2014, avšak zároveň 

dodal, že s účinnosťou od 1.6.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov , kde 

v zmysle § 4 ods. 4 vyplýva povinnosť pre poslancov obecného zastupiteľstva prerokovať plat 

starostu raz ročne. 

        O slovo sa prihlásil zástupca starostu Mgr. Miroslav Verčimák, ktorý predložil 

poslancom obecného zastupiteľstva návrh platu starostu obce. Navrhol, aby plat starostu obce 

ostal navýšený o 45% od 01.01.2016. 

Návrh platu starostu obce Lada  s účinnosťou od 01.01.2016: 

 

1. V súlade s ust.§ 4 ods.4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na 

ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu,  a to  podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 

253/1994 Z. z : 

 

priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyv .) = plat zaokrúhlený na celé euro hore    

 

          858             x           1,65                                    =  1415,70 € 

             

2. Obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 2  zákona č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže 

plat (určený podľa § 3 ods. 1) zvýšiť až o 70 %. 

 

Návrh na zvýšenie:    45 %             -         637, 20  €  
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Plat podľa §3 ods.1 a podľa §4 ods.2 zák.č. 253/1994 Z. z. spolu  2053,20 eur 

 

Starosta uviedol, že tento návrh je rovnaký ako v predchádzajúcom období a zohľadňuje 

subjektívne skutočnosti, ako sú vzdelanie, skúsenosti, osobnostné danosti a objektívne 

parametre zložitosti výkonu funkcie ako sú veľkosť obce, počet obyvateľov v rámci rozpätia 

danej platovej skupiny, náročnosť výkonu funkcie, trestnoprávna zodpovednosť, časová 

náročnosť, stála pohotovosť, dosahované výsledky a tiež skutočnosť, že akékoľvek iné 

možnosti odmeňovania starostu obce sú zo zákona nemožné. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 
Uznesenie č.   117/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo    

I. prerokovalo 
  

plat starostu obce Lada v zmysle §4 ods. 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov 

 

II.  u r č u j e  
 

plat starostu obce Lada s účinnosťou od 01.01.2016 

 

a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z.  o  právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a to: súčin priemernej 

mesačnej mzdy  zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky a násobku (1,65) 

b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení a platových    

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  zvýšený o 

45% . 
 

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  

 
18. Informácia o projekte ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci 

Lada“ 

Starosta obce v tomto bode podal poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o projekte 

,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada“. Informoval, že prebehla 

výmena a doplnenie verejného osvetlenia – 120 kusov , výmena drôtov za kábel, osadenie 

novej elektrickej rozvodne a zrušenie dvoch odberných elektrických rozvodni jedna bola 

v obecnom parku a druha bola na obecnej zeleni pri rodinnom dome č. 165. Stavba je 

ukončená, ale ešte nie je prebratá -  potrebné svetelno-technické meranie, na ktoré je vypísaná 

súťaž. Dodal, že dňa 29.10.2015 podal žiadosť o platbu č.1 prostredníctvom firmy 

RamondBuilding,  s.r.o., ktorá vykonáva pre obec externý manažment projektu 

,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada“- peniaze ešte neprišli na 

účet. O platbu č.2 môže obec požiadať až po vykonaní svetelno-technického merania 

a prebratí stavby. Informoval ich, že na základe výsledkov verejného obstarávania 
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Ministerstvo hospodárstva upravilo – znížilo rozpočet projektu ,,Rekonštrukcia 

a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada“ o 5%. 

Hlasovaním bola predložená informácia schválená prijatím uznesenia. 

 

Uznesenie č.   118/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

informáciu o projekte ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada“ 

 
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  
 

19.   Prerokovanie žiadosti 
 

19.1.  Starosta obce predložil poslancom OcZ žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie 

z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Kapušany zo dňa 27.11.2015 na rôzne  

aktivity pre deti a mládež v pôsobnosti farnosti v roku 2016.Celkový rozpočet projektu je  

3000 eur. Zároveň navrhol, aby dotácia bola poskytnutá vo výške 200 eur v súlade s VZN  

obce Lada č. 3/2008 o poskytovaní dotácií. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 
Uznesenie č. 119 /2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Kapušany vo výške 

200 eur na rôzne aktivity pre deti a mládež v pôsobnosti farnosti v súlade s VZN obce Lada 

č.3/2008 o poskytovaní dotácii. 

 
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  

   
19.2. Starosta obce predložil poslancom OcZ na prerokovanie a schválenie žiadosť  

Evanjelickej cirkvi a.v., farský úrad Nemcovce zo dňa 27.11.2015 o dotáciu z rozpočtu obce  

vo výške 200 eur z rozpočtu obce na rok 2016 na vnútro misijnú činnosť detí a mládeže  

cirkevného zboru. Zároveň navrhol, aby  dotácia bola poskytnutá  vo výške 200 eur v súlade s    

VZN obce Lada č. 3/2008 o poskytovaní dotácií. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 

Uznesenie č.  120 /2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  
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s c h v a ľ u j e 

 

dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 pre Evanjelickú cirkev a.v., farský úrad  

Nemcovce vo výške 200 eur na vnútro misijnú činnosť  detí a mládeže  

cirkevného zboru v pôsobnosti farnosti v súlade s VZN obce Lada č.3/2008  

o poskytovaní dotácii. 

 
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  

 
19.3. Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie 

z rozpočtu obce na rok 2015 vo výške 200 € pre Slovenský zväz záhradkárov základnú 

organizáciu Lada zo dňa 30.11.2014 v súlade z VZN obce Lada č. 3/2008 o poskytovaní 

dotácii. Zároveň navrhol, aby  dotácia bola poskytnutá  vo výške 200 eur v súlade s VZN obce 

Lada č. 3/2008 o poskytovaní dotácií. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 
Uznesenie č.  121/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 pre Slovenský zväz záhradkárov základnú  

organizáciu Lada vo výške  200 eur v súlade z VZN obce Lada č. 3/2008 

o poskytovaní dotácii. 

 
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  

 
20. Rôzne 

20.1.  Schválenie Programu rozvoja obce Lada na roky 2015-2020 

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

č.55/2015 schválilo zámer spracovania Programu  rozvoja obce Lada 2015 – 2022, uznesením 

č. 64/2015 zo dňa 15.04.2015 prerokovalo východiska pre strategickú časť Programu rozvoja 

obce Lada na roky 2015 – 2022 a dňa 30.06.2015 prerokovalo strategickú časť Programu 

rozvoja obce Lada na roky 2015 – 2022 schválili uznesenie č. 77/2015. Prečítal aj stanovisko 

životného prostredia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Poslanci obecného 

zastupiteľstva Program rozvoja obce Lada na roky 2015 – 2022 dostali na preštudovanie e 

mailovou poštou. Poslanci OcZ k Programu rozvoja obce Lada 2015 – 2022 sa mohli vyjadriť 

v priebehu jeho spracovania. Občania obce sa podieľali na tvorbe Programu  rozvoja obce 

Lada 2015 – 2022 formou dotazníka. Opakujúce sa návrhy boli zapracované do konečnej 

verzie Programu  rozvoja obce Lada 2015 – 2022. 
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Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 
Uznesenie č. 122 /2015 
 

Obecné zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 

 

Program rozvoja obce Lada na roky 2015 – 2022 

 
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  

 
20.2. Informácia o Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy s OZV  

Starosta obce informoval prítomných o podpísaní zmluvy o uzavretí budúcej zmluve 

so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., ktorá je oprávnenou organizáciou v zmysle § 8 ods. 1 

zákona č. 119/2010 Z,z, o obaloch, týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Podpísaná bola 

08.11.2015. Dodal, že Obec pri výbere partnera OZV postupovala spoločne s obcami 

združenia Ekotorysa, s ktorým je v projekte separovaného zberu.  Zmluvy je potrebné 

uzatvoriť do 31.12.2015, obce ktoré nebudú mať uzatvorené zmluvy s OZV bude im OZV 

priradená žrebovaním. 

Hlasovaním bol predložená informácia prijatá schválením uznesenia. 
 

Uznesenie č. 123 /2015 
 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy uzatvorenú medzi ENVI – PAK, a.s. Galvaniho 7/B, 821 

04 Bratislava a Obcou Lada 

 
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  

 
20.3.  Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie 

projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti 

prevencie kriminality pre rok 2016.Navrhol, aby sa dotácia žiadala na modernizáciu 

miestneho rozhlasu prechodom na bezdrôtový rozhlas. Zároveň navrhol dofinancovanie 

projektu z obecného rozpočtu. 

 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
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Uznesenie č. 124 /2015 
 

Obecné zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 

 

podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt Prevencia kriminality 

pre rok 2016 – Modernizácia verejného rozhlasu a dofinancovanie projektu z obecného 

rozpočtu 

 
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  

 
21.  Diskusia 

21.1. Starosta obce oboznámil poslancov OcZ o akcii mesiac úcty k starším a o akcii Mikuláš 

v základnej a materskej škole. 

Starosta obce informoval OcZ, že zvozové kalendáre na odpad 2016 dá do v tlače na budúci 

týždeň  a následne sa roznesú do každej domácnosti. 

V ďalšom informoval o pokračovaní čistenia potoka Ladianka a pripravenosti na zimnú 

údržbu miestnych komunikácií a chodníkov.  

21.2. Poslankyňa Ing. Pankuchová dala návrh, aby sa v ďalšom roku zorganizoval obecný 

Mikuláš pre všetky deti obce. Ďalej navrhla, aby deti zo ZŠ a MŠ dostávali väčšie čokolády 

ako odmenu za vystúpenie. 

 

22.  Záver  

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

obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o  20:50 hod. 

 

 

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

                             

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

         Ing. Milan Hudák 

                                                                                                            starosta obce 

 

Overovatelia: Mgr. Miroslav Verčimák ....................................        

 

                                              

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

 

 

 


