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OBEC   L A D A 

 

Z á p i s n i c a 

 

z   9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 09.03.2016 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 7  

                Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka  

                Vojtová, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik. 

     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. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č.  125 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

p. Janku Krupovú za zapisovateľku zápisnice 

                     
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Bc. DankaVojtová, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Mgr. Miroslav 

Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Jozef Slávik 

Za: 6 Bc. Danka Vojtová, František Vavrek, Ján Holoďák, Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. 

Miloslava Pankuchová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Janka Krupová 

 

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

Hlasovaním bol predložený návrh schválený  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č.  126/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo     

s ch v a ľ u j e 

 

Jozefa Slávika a Františka Vavreka za overovateľov zápisnice    
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Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Bc. DankaVojtová, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Mgr. Miroslav 

Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, Jozef Slávik 

Za: 5 Bc. Danka Vojtová, Ján Holoďák, Mgr. Miroslav Verčimák, Ing. Miloslava Pankuchová, 

Janka Krupová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Jozef Slávik, František Vavrek 

 

Schválenie programu 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

   Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie program    

   9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lada. 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok šk.r. 2015/2016 v Základnej 

škole a Materskej škole 

6. Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja obce Lada na roky 2015 -2022 

7. Rozpočtové opatrenie č. 5/2015  

8. Zámer nájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce   

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 

10. Návrh na odkúpenie časti pozemku parc. č. 43 na vybudovanie odstavnej plochy pre 

autobusy s nástupišťom 

11. Prerokovanie žiadosti 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

Po prečítaní návrhu programu 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta obce opýtal, 

či chce niektorí z poslancov obecného zastupiteľstva doplniť program zasadnutia OcZ. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 127 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

program 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

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: 100/2016 - splnené  

- uznesenie: 101/2016 - splnené  

- uznesenie: 102/2016 - splnené  

- uznesenie: 103/2016 - splnené  

- uznesenie: 104/2016 - splnené 

- uznesenie: 105/2016 - splnené  

- uznesenie: 106/2016 - splnené  

- uznesenie: 107/2016 - splnené  

- uznesenie: 108/2016 - splnené  

- uznesenie: 109/2016 - splnené  

- uznesenie: 110/2016 - splnené  

- uznesenie: 111/2016 - splnené  

- uznesenie: 112/2016 - splnené  

- uznesenie: 113/2016 - splnené   

- uznesenie: 114/2016 - splnené   

- uznesenie: 115/2016 - v plnení   

- uznesenie: 116/2016 - splnené  

- uznesenie: 117/2016 - splnené  

- uznesenie: 118/2016 - splnené  

- uznesenie: 119/2016 - splnené  

- uznesenie: 120/2016 - splnené  

- uznesenie: 121/2016 - splnené  

- uznesenie: 122/2016 - splnené 

- uznesenie: 123/2016 - splnené 

- uznesenie: 124/2016 - splnené 

Hlasovaním bola predložená informácia o plnení uznesení schválená  prijatím uznesenia 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 128 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia prijatých uznesení  obecného zastupiteľstva 

                                                         
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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5.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok šk. r. 2015/2016 v Základnej 

škole a Materskej škole 

Starosta obce v tomto bode na základe požiadavky poslancov obecného zastupiteľstva pozval 

riaditeľku Základnej školy pani Mgr. Dagmar Chovancovu a Materskej školy pani Bc. 

Gabrielu Pankuchovú, aby podali Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok šk. r. 

2015/2016 v jednotlivých školách. Obidve riaditeľky predniesli predmetne správy. 

Hlasovaním bola predložená správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok šk. r. 

2015/2016 v ZŠ a MŠ vzatá na vedomie prijatím uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 129 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok šk. r. 2015/2016 v Základnej škole 

a Materskej škole 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

6. Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja obce Lada na roky 2015 -2022 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva správu o plnení Programu rozvoja 

obce Lada na roky 2015 -2022 za rok 2015. 

- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada 

-  Osvetlenie priechodov pre chodcov 

- Zvyšovanie záujmu a aktívna participácia obyvateľov na kultúrno spoločenskom živote 

obce   

Hlasovaním bolo predložené vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja obce Lada na roky  

20105 -2022 vzaté na vedomie prijatím uznesenia 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 130 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja obce Lada na roky 2015 -2022 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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7 . Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 rozpočtu obce Lada na rok 2015 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o Rozpočtovom 

opatrení č. 5/2015 rozpočtu obce Lada na rok 2015. Rozpočtové opatrenie bolo urobené kvôli 

zmene v položkách a presunu medzi položkami podľa skutočného plnenia a vysvetlil prečo 

k jednotlivým zmenám došlo. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 131/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 rozpočtu obce Lada na rok 2015 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

8. Zámer nájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce  

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie zámer 

nájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce. O nájom poľnohospodárskych pôdy 

požiadalo  Poľnohospodárske družstvo Kapušany. Poľnohospodárska pôda sa nachádza v k.ú. 

Lada o celkovej výmere 1,4061 ha. Cena za nájom je 18 eur/ ha t, 25,31 eur/ 1,4061 ha. 

Účelom nájmu je poľnohospodárske využitie prenajímaných pozemkov na poľnohospodárske 

účely a na právo výkonu poľovníctva v celom rozsahu v zmysle príslušných ustanovení 

zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. Doba nájmu je 10 rokov. 

Starosta obce Ing. Milan Hudák navrhol poslancom OcZ schváliť nájom podľa  

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámer nájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce pozemku PKV 661: EKN2-1322/101 o 

výmere 281,25m2, nájomné – 0,51 €, druh pozemku - orná pôda, CLV 783: parc. č. 221 

o výmere 347,00 m2, nájomné – 0,62 €, druh pozemku orná pôda, parc. č. 296 o výmere 

1473,00 m2, nájomné – 2,65 €, druh pozemku TTP, parc. č. 655/2 o výmere 474,00m2, 

nájomné – 0,85 €, druh pozemku orná pôda, parc. č. 656 o výmere 2337,00 m2, nájomné 4,21 

€, druh pozemku orná pôda, parc. č. 868/2 o výmere 1185,00 m2, nájomné – 2,13 €, druh 

pozemku TTP, parc. č. 869 o výmere 1043,00 m2, nájomné 1,88 €, druh pozemku orná pôda, 

parc. č. 870 o výmere 5507,00 m2, nájomné – 9,91 €, druh pozemku TTP, parc. č. 873/20 

334,00 m2, nájomné – 0,62 €, druh pozemku orná pôda, parc. č. 874/20, o výmere 1004,00 

m2, nájomné – 1,81 €, druh pozemku orná pôda, parc. č. 913/5 o výmer 66 m2, nájomné – 

0,12 €, druh pozemku orná pôda v k. ú. Lada.  

Obecné zastupiteľstvo posudzuje tento nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 

Poľnohospodárske družstvo Kapušany má v nájme aj poľnohospodársku pôdu v k.ú. Lada, 
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ktorú využíva na poľnohospodárske účely a výkon práva poľovníctva. Z uvedeného dôvodu 

nie je vhodné dať do nájmu inému záujemcovi – obhospodarovanie, starostlivosť a 

zveľaďovanie vyššie citovaných pozemky pozemkov a to aj z dôvodu , že pozemky obec 

v dnešnej dobe neužíva na poľnohospodárske účely a v najbližšej dobe ani nebude užívať. 

Z tohto dôvodu dochádza aj k znehodnocovaniu obecných pozemkov. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia.  

 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č.  132/2016 

Obecné zastupiteľstvo           

 

A/ s ch v a ľ u j e  

a) zámer nájmu pozemkov o celkovej výmere 1,4061 ha a to : parc. č. PKV 661: EKN2-

1322/101 o výmere 281,25m2, druh pozemku - orná pôda, CLV 783: parc.č. 221 o výmere 

347,00 m2, druh pozemku orná pôda, parc.č. 296 o výmere 1473,00 m2, druh pozemku TTP, 

parc.č. 655/2 o výmere 474,00m2, druh pozemku orná pôda, parc.č.656 o výmere 2337,00 

m2, druh pozemku orná pôda, parc.č.868/2 o výmere 1185,00 m2, druh pozemku TTP,     

parc. č. 869 o výmere 1043,00 m2, druh pozemku orná pôda, parc.č.870 o výmere 5507,00 

m2, druh pozemku TTP, parc.č. 873/20 334,00 m2, druh pozemku orná pôda, parc.č.874/20 

m2, o výmere1004,00, druh pozemku orná pôda, parc.č. 913/5 o výmer 66 m2, druh pozemku 

orná pôda v k. ú. Lada vo vlastníctve obce Lada, Poľnohospodárskemu družstvu Kapušany pri 

Prešove,  so sídlom Kapušany 568, 082 12, IČO:  200531, bankové spojenie: VÚB Prešov 

č.ú, 1012572/0200, zastúpený : Ing. Viera Sučková – predseda predstavenstva a Jarmila 

Kerestešová – člen predstavenstva a tento nájom posudzuje ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

b) cenu nájmu 25,31 euro/rok - ( 18 €/ha/rok ) 

c) dobu nájmu 10 rokov 

 

B/ p o v e r u j e  

starostu obce zverejniť zámer nájmu na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Lada v 

zákonom stanovenej lehote.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov je :  

Poľnohospodárske družstvo Kapušany ma v nájme aj poľnohospodársku pôdu v k.ú. Lada 

ostatných vlastníkov, ktorú využíva na poľnohospodárske účely a výkon práva poľovníctva. Z 

uvedeného dôvodu nie je vhodné dať do nájmu poľnohospodársku pôdu inému záujemcovi – 

obhospodarovanie, starostlivosť a zveľaďovanie vyššie citovaných pozemkov a to aj 

z dôvodu, že pozemky obec v dnešnej dobe neužíva a v najbližšej dobe nebude užívať. 

Z tohto dôvodu dochádza aj k znehodnocovaniu poľnohospodárskej pôdy. 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 

Hlavná kontrolórka predložila poslancom OcZ na schválenie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za rok 2015. 

- Zameranie kontroly 

- Následná finančná kontrola 

- Ostatné činnosti 

- Spracované a predložené ďalšie materiály pre OcZ 

Hlasovaním bola predložená správa vzatá na vedomie schválením uznesenia 

 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č.  133 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo           

berie na vedomie 

 

Správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lada za rok 2015 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

10.  Návrh na odkúpenie časti pozemku parc. č. 43 na vybudovanie            

       odstavnej plochy pre autobusy s nástupišťom 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

návrhu na odkúpenie časti pozemku parc. č. 43 na vybudovanie odstavnej plochy pre 

autobusy s nástupišťom. Predmetný pozemok parc. č. 43 ma vo vlastníctve František Končár, 

Lada č. 90 a v katastri nehnuteľnosti je vedený ako záhrada. Svoj návrh zdôvodnil tým, že 

obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 47/2015  zo dňa 14.1.2015 vybudovanie  

odstavnej plochy pre autobusy s nástupišťom. Pozemok ktorý je vhodný na vybudovanie 

odstavnej plochy pre autobusy s nástupišťom je nedostatočnej veľkosti. Z tohto dôvodu je 

potrebné vstúpiť do jednania s vyššie citovaným vlastníkom parcely č. 43 o odkúpenie časti 

tejto parcely. Jednalo by sa o časť po stĺpy elektrického vedenia. Zároveň zdôraznil, že je 

potrebné vypracovať aj geometricky plán, ktorý bude potrebný následne na majetkovo právne 

vysporiadanie predmetného pozemku. Zároveň navrhol, že spolu s predsedom komisie 

výstavby a životného prostredia vstúpil do jednania s pánom Františkom Končárom 

o odpredaji a cene za odkúpenie časti predmetného pozemku. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č.  134 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo           

A/ s c h v a ľ u j e 

 

a) zámer odkúpenia časti pozemku parc. č.43 v k.ú. Lada, vlastníka František Končár, Lada č. 

90 na vybudovanie odstavnej plochy pre autobusy s nástupišťom 

b) vypracovanie geometrického plánu 
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B/ p o v e r u j e 

Starostu obce a predsedu komisie výstavby a životného prostredia jednaním o kúpe časti 

pozemku parc. č.43 v k.ú. Lada, vlastníka František Končár, Lada č. 90  
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

11.   Prerokovanie žiadosti 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

žiadosť RONI group s.r.o. 082 12 Lada 195 o schválenie prevádzkového času reštaurácie  

a pizzerie „Pohoda“. 

 

Návrh prevádzkového času : 

Pondelok : 10,00 - 23,00 

Utorok     : 10,00 - 23,00 

Streda      : 10,00 - 23,00 

Štvrtok     : 10,00 - 24,00 

Piatok       : 10,00 - 24,00 

Sobota      : 10,00 - 24,00 

Nedeľa     : 10,00  - 23,00 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č.  135/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo           

s c h v a ľ u j e 

 

prevádzkový čas reštaurácie a pizzerie „Pohoda“  

 

Pondelok : 10,00 -  23,00 

Utorok     : 10,00 -  23,00 

Streda      : 10,00 -  23,00 

Štvrtok    : 10,00  -  24,00 

Piatok      : 10,00 -  24,00 

Sobota     : 10,00 -  24,00 

Nedeľa    : 10,00  - 23,00 

 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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12.  Rôzne  

 12.1. Futbalový turnaj o Pohár starostu obce spojený s MDD 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie 

usporiadanie futbalového turnaja o Pohár starostu obce spojený s MDD, zároveň navrhol, aby 

sa akcia konala dňa 4.6.2016 v areály základnej školy a multifunkčnom ihrisku. Ďalej 

navrhol, aby sa po skončení akcie podával guláš, ktorý by sa varil v kotlíku a občerstvenie. 

Navrhol, aby ceny, potraviny potrebné na guláš a občerstvenie boli financované z obecného 

rozpočtu. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 136/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 

 

konanie futbalového turnaja o Pohár starostu obce spojeného s MDD na deň 4.6.2016 v areály 

základnej školy podľa predloženého návrhu 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

12.2. Pochovávanie iba s náhrobným kameňom na obecnom cintoríne 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie návrh 

na vybudovanie základu pod náhrobne kamene na spoločnej časti cintorína a na katolíckej 

časti cintorína. Na spoločnom cintoríne by sa jednalo o základ na 8 hrobových miest a na 

katolíckej strane cintorína o 6 hrobových miest, 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 137/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 

 

vybudovanie betónového základu pre náhrobne kamene na spoločnej časti cintorína na 8 

hrobových miest  a na katolíckej časti cintorína na 6 hrobových miest 

 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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12.3. Prekrytie priekopy 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie návrh 

vypracovanie projektovej dokumentácie na prekrytie priekopy a následnú realizáciu prekrytia 

priekopy pri obecnej komunikácií. Prekrytie odôvodnil tým, že sa v tomto úseku rozšíri cesta. 

Jedná sa úsek miestnej komunikácie z miestnym pod názvom „ Ulica “. Prekrytie by sa 

realizovalo žľabom, ktorý by bol prekrytý mriežkov podľa projektu. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 138 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 

 

vypracovanie projektovej dokumentácie na prekrytie priekopy pri obecnej komunikácii 

a následnú realizáciu prekrytia priekopy v miestnej časti ,,Ulica“ 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

12.4.  

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR, Účel použitia 

Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce, Rekonštrukcia a modernizácia miestnych 

komunikácií a odstavnej plochy pre bicykle pre účely multifunkčného ihriska parc.č. 285/1 

v majetku obce, II. Etapa. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 139 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 

 

podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR, Účel použitia, 

Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce, Rekonštrukcia a modernizácia miestnych 

komunikácií a odstavnej plochy pre bicykle pre účely multifunkčného ihriska parc. č. 285/1 

v majetku obce, II. Etapa a dofinancovanie poskytnutej dotácie z obecného rozpočtu. 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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12.5. Vypracovanie projektovej dokumentácie „ Prestavba a prístavba materskej školy 

v obci Lada “ 

Starosta v tomto bode oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s približnou cenou 

vypracovania projektovej dokumentácie „ Prestavba a prístavba materskej školy v obci Lada “  

v súlade s uznesením č.  47 /2015 zo dňa 14.01.2015 a s následným vypísaním verejných 

obstarávaní na spracovateľa žiadosti  na získanie prostriedkov z EÚ, externý manažment, 

spracovateľa projektovej dokumentácie. 

Hlasovaním bola predložená informácia vzatá na vedomie schválením uznesenia 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č.  140/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo           

A. berie na vedomie 

 

podanú informáciu o projekte „ Prestavba a prístavba materskej školy v obci Lada “ 

 

B.  s c h v a ľ u j e 

 

a) Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na projektovú dokumentáciu      

„ Prestavba a prístavba materskej školy v obci Lada “ 

b) Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 rozpočtu obce Lada na rok 2016 – presun z položky 

717001 na položku 716 sumu 13 500 € 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Za: 7 Ing. Miloslava Pankuchová, Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František 

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

13.  Diskusia 

 

13.1. Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí prispeli pomocou a finančne – sponzorom  na 

zdárny priebeh akcie Tradičná dedinská zabíjačka spojená s ľudovou veselicou.  

 

13.2. Starosta obce informoval, že koncom marca  - začiatkom apríla objedná drvičku, ktorá 

podrví časť konárov, ktoré vozia občania na kompostovisko. 

 

13.3. Poslanec p. Holoďák predniesol požiadavku o rozšírenie cesty od p. Ferenca po firmu 

KALEP – miestny názov ,,Ulica“. 

 

13.4. Poslankyňa p. Bc. Vojtová sa opýtala či sa obec zapojila do výzvy na Rekonštrukciu 

chodníkov v časti Sklady. 

Starosta obce odpovedal, že sa nezapojila, lebo v tom čase sa riešil projekt Ministerstva 

hospodárstva SR podporovaný Európskou úniou, Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Lada vo výške 102 152 € ktorého realizáciu OcZ schválilo. 

 

13.5. Poslankyňa p. Krupová sa opýtala, aký je postup pracovníkov pri vývoze komunálneho 

odpadu a či môžu vstupovať na pozemky ZŤP občanov. Starosta jej vysvetlil, že firme AVE 
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SK odpadové hospodárstvo bol poskytnutý zoznam občanov ZŤP, ku ktorým majú pracovníci 

povolený vstup na pozemok.  

13.6. Poslankyňa p. Ing. Pankuchová upozornila na problém na ceste smerom k vlakovej 

zastávke, ktorý treba riešiť a to napr. návozom zhutneného materiálu. 

  

13.7.  Poslankyňa p. Krupová predniesla pomoc od SZ záhradkárov v obci Lada v spolupráci 

s obcou a to pomoc pri úprave zelene, výsadba stromov a aranžovanie. 

 

13.8.  Ing. Pankuchová predniesla info o besede s evanjelickým farárom ktorá sa uskutoční 

dňa 1.4.2016 o 18:00 hod. – dohoda s redaktorom p. M. Liptákom. 

 

 

14.  Záver  

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

obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:30 hod. 

 

 

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

                             

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

         Ing. Milan Hudák 

                                                                                                           starosta obce 

 

Overovatelia: Jozef Slávik ....................................        

 

                                              

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

 

 


