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   OBEC   L A D A 
 

Z á p i s n i c a 

 

zo 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 15.06.2016 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 5 

Mgr. Miroslav Verčimák, Jozef  Slávik, Ján Holoďák, Janka Krupová, Bc. Danka Vojtová 

Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka obce Mária Dzurjová 

Hostia: Jozef Majkrzák 

1. Otvorenie 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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 Krupová 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 141 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

p. Janku Krupová za zapisovateľku zápisnice 

                        

Hlasovanie:    

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

Vojtová 

Za: 4 Ján Holoďák, Mgr. Miroslav Verčimák, Jozef Slávik, Bc. Vojtová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Janka Krupová 

 

V čase o 17:08 hod. sa dostavil na obecné zastupiteľstvo poslanec František Vavrek. 

 

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

Holoďáka. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č.  142/2016 

 

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

Verčimák, Jozef Slávik 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Bc. Danka Vojtová 

 

3.Schválenie programu 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie      

    návrh programu 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

     

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Odkúpenie pozemku parc. č. 43 na vybudovanie odstavnej plochy pre autobusy 

s nástupišťom 

6. Schválenie zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy a o nájme výkonu práva 

poľovníctva v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

7. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2015 

8. Schválenie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Lada č. 1/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Lada 

9. Nájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu  

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

rok 2015  

11. Záverečný účet Obce Lada a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

12.  Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

13. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lada za I. polrok 2016 

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lada na II. polrok 2016 

15. Informácia o pripravovaných akciách 

16. Informácie o novej webovej stránke obce Lada 

17. Prerokovanie žiadosti 

18. Rôzne 

19. Diskusia 

20. Záver 

 

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

zastupiteľstva doplniť program. Žiaden poslanec Obecného zastupiteľstva  nechcel program 

doplniť. 

Hlasovaním bol predložený program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený 

prijatím uznesenia 
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Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 143/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka 

Krupová, Jozef Slávik 

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

Krupová, Jozef Slávik 

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: 115/2016  - v plnení   

- uznesenie: 125/2016  - splnené  

- uznesenie: 126/2016  - splnené  

- uznesenie: 127/2016  - splnené  

- uznesenie: 128/2016  - splnené  

- uznesenie: 129/2016  - splnené 

- uznesenie: 130/2016  - splnené  

- uznesenie: 131/2016  - splnené  

- uznesenie: 132/2016  - splnené  

- uznesenie: 133/2016  - splnené  

- uznesenie: 134/2016  - v plnení  

- uznesenie: 135/2016  - splnené  

- uznesenie: 136/2016  - splnené  

- uznesenie: 137/2016  - v plnení  

- uznesenie: 138/2016  - v plnení   

- uznesenie: 139/2016  - splnené   

- uznesenie: 140/2016  -  v plnení  

Hlasovaním bola predložená informácia o plnení uznesení prijatá schválením uznesenia 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 144/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia prijatých uznesení  obecného zastupiteľstva 
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Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka 

Krupová, Jozef Slávik 

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

Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

5.  Odkúpenie pozemku parc. č. 43 na vybudovanie odstavnej plochy pre autobusy 

s nástupišťom 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stave jednania o odkúpení 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. V ďalšom uviedol  že spolu s predsedom komisie 

výstavby a životného prostredia vstúpil do jednania s Ing. Františkom Končárom o odpredaji 

a cene za odkúpenie časti predmetného pozemku. Ing. František Končár po dlhšom jednaní 

nesúhlasil s odpredajom časti pozemku parc. č. 43, ale chcel výmenu celého pozemku za 

pozemok v areály základnej školy s čí ani starosta obce ani predsedom komisie výstavby 

a životného prostredia a zástupca starostu obce Mgr. Miroslav Verčimak nesúhlasili z dôvodu, 

že pozemok ktorý je vo vlastníctve jeho otca nemá takú hodnotu ako pozemok v areály 

základnej školy. Dohodli sa že Ing. František Končár sa ešte poradí o ďalšom postupe 

s rodinou a stretnú sa na konci mesiaca máj. Medzi tým sa otec Ing. Františka Končára dostal 

do nemocnice z tohto dôvodu sa dohodli na stretnutí až po ukončení  jeho hospitalizácie. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 145/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo           

berie na vedomie 

 

Informáciu o stave jednania o zámere odkúpenia časti pozemku parc. č.43 v k.ú. Lada, 

vlastníka František Končár, Lada č. 90 na vybudovanie odstavnej plochy pre autobusy 

s nástupišťom 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Bc. Danka Vojtová, Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Janka 

Krupová, Jozef Slávik 

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

Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

V čase o 17:15 hod. sa dostavila na obecné zastupiteľstvo poslankyňa Ing. Miloslava 

Pankuchová. 

 

6.  Schválenie zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy a o nájme výkonu práva 

poľovníctva v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 
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       Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

nájom 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 , 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 

nájom 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.  

Starosta obce navrhuje posudzovať 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, 

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.  

          Zámer nájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce bol  zverejnený zákonom 

predpísaným spôsobom a zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli a internetovej stránke  

obce v lehote od 14.03.2016 do 30.03.2016. 

Starosta obce doporučil poslancom obecného zastupiteľstva predmetný nájom schváliť. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 146/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo           

 s ch v a ľ u j e  

 

a)    nájom  pozemkov na poľnohospodárske využitie a výkon práva poľovníctva 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 474,00 m2, 

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, o výmere 1004,00 m2, druh pozemku 

orná pôda, parc.č. 913/5 o výmer 66 m2, druh pozemku orná pôda v k. ú. Lada vo vlastníctve 
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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 €/rok - ( 18 €/ha/rok ) 

c) dobu nájmu 10 rokov 

 

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  

 

 7. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2015 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie zápis 

do obecnej kroniky za rok 2015. Zápis urobila Mgr. Lívia Pížová, ktorá je kronikárkou obce 

od 01.02.2014. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bola pozvaná, ale z osobných dôvodov 

sa zasadnutia nemohla zúčastniť. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia.  

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 147/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

zápis do Kroniky 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  
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8.  Schválenie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Lada č. 1/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lada 

        

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie 

a schválenie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lada č. 1/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lada. 

        Poslancom obecného zastupiteľstva bol doručený Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Lada č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Lada e mailovou poštou. Poslanci OcZ k  Návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lada č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lada nevzniesli žiadne pripomienky 

a návrhy. 

     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lada č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lada bol zverejnený na 

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

31.05.2016 zvesený dňa  15.06.2016 a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.  

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 148/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie obce Lada č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lada 

 
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  

 

9.  Nájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu 
       Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

podanie žiadosti o nájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu, Keratsínske 

námestie 6910/1 , 080 01 Prešov. Jedná sa o pozemky pod cestou k novostavbám rodinných 

domov na ulici smerom na obec Trnkov. V ďalšom vysvetlil poslancom obecného 

zastupiteľstva, o ktoré pozemky sa jedná zároveň povedal, že sa jedná o prístup k RD. Jedná 

sa o pozemky parc. č.1287/2 o výmere 53 m2 a parc. č.1286  o výmere 98,5 m2 , nájom za 

predmetné pozemky bude 40€/rok.  

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
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Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 149 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ú h l a s í 

s podaním žiadosti na Slovenský pozemkový fond, Keratsínske námestie 6910/1, 080 01 

Prešov o nájom pozemkov  parc. č.1287/2 o výmere 53 m2 a parc. č.1286  o výmere 98,5 m2 

za účelom zabezpečenia prístupovej cesty k novostavbám rodinných domov, nájom 40€/rok 

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

rok 2015  

 

       Starosta obce v tomto bode dal slovo hlavnej kontrolórke obce. 

Hlavná kontrolórka obce Lada predložila poslancom obecného zastupiteľstva stanovisko k 

Záverečnému účtu obce Lada za rok 2015. Konštatovala že, stanovisko predkladá v súlade so 

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

skončilo s prebytkom zdrojov.       

           Hlavná kontrolórka obce odporučila poslancom obecného zastupiteľstva, aby 

Záverečný účet obce Lada za rok 2015 schválili bez výhrad. 

Hlasovaním bol predložené stanovisko schválené prijatím uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č.  150/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo     

 berie na vedomie      

 

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Lada k Záverečnému účtu 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  

 

11.  Záverečný účet Obce Lada a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

 

       Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

Návrh záverečného účtu obce Lada a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. 
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Návrh záverečného účtu obce Lada a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 bol poslancom 

doručený v tlačenej forme a mailovou poštou. Poslanci OcZ k Návrhu záverečného účtu obce 

Lada a rozpočtové hospodárenie za rok 2015  nevzniesli  žiadne pripomienky a návrhy. 

Návrhu záverečného účtu obce Lada a rozpočtové hospodárenie za rok 2015  bol zverejnený 

na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote 25.05.2016  do  

15.06.2016 a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky 

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

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2015 vo výške  46865,73 

€ použiť na tvorbu rezervného fondu obce. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 151 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo         

s c h v a ľ u j e 

 

a/ celoročné hospodárenie Obce Lada za rok 2015 bez výhrad 

 

b/ záverečný účet obce Lada za rok 2015 

 

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

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2015 vo výške 46865,73 € 

použiť na tvorbu rezervného fondu obce. 

 
Hlasovanie:    

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

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

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

Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Bc. Danka Vojtová 

 

12.   Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

 

              Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie 

a schválenie Rozpočtové opatrenie č. 2/2016. Jedná sa o presun finančných  prostriedkov 

z rezervného fondu v sume 12 000 eur na kapitálové výdavky a presun finančných 

prostriedkov medzi položkami kapitálových výdavkov. Realizácia nových stavieb – 21 500 

eur presunuté na položky nákup pozemkov 6 000 eur a rekonštrukcia a modernizácia 15 500 

eur.  Poslancom obecného zastupiteľstva bolo Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 doručené na 

preštudovanie mailovou poštou. 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 bude priložené k zápisnici a bude tvoriť jej neoddeliteľnú 

súčasť. 

Hlasovaním bol predložený návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2016 schválený prijatím 

uznesenia. 
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Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 152/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

 
Hlasovanie:    

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

Vavrek, Ján Holoďák, Janka Krupová, Jozef Slávik 

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

Janka Krupová, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Bc. Danka Vojtová 

 

13. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lada za I. polrok 2016 
 

     Starosta obce v tomto bode dal slovo hlavnej kontrolórke obce Lada pani Márii Dzurjovej.  

Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lada za 

I. polrok 2016. 

Hlasovaním bola Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lada za I. polrok 

2016 schválená prijatím uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 153/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e 

 

Správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lada za I. polrok 2016 

 
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  

 

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lada na II. polrok 2016 

 

        Starosta obce v tomto bode dal slovo hlavnej kontrolórke obce pani Márií Dzurjovej. 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OcZ na schválenie Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Lada na II. polrok 2016. Zdôraznila, že Návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 predkladá v súlade 

s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Žiaden poslanec obecného zastupiteľstva k Návrhu plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015 nevzniesol pripomienku ani 

námietku. Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce II. polrok 2016 bol 

zverejnený na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote od 

23.05.2016 do 15.06.2016. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 
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Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 154/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo     

s ch v a ľ u j e 

 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lada na II. polrok 2016 

 
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  

 

15. Informácia o pripravovaných akciách 

      Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pripravovaných akciách 

v mesiacoch júl – august. 
 

-  Ľudová hudba Stana Baláža   -    7. august 2016 o 17.00 hod. 

-  florbalový turnaj – koniec júla začiatok augusta 2016 

- nohejbalový turnaj koniec augusta 2016 

- beseda pre občanov ale hlavne  pre dôchodcov - požiarna ochrana  - 6. júl 2016 o 14.00 

                                                                              - prevencia kriminality - august 2016 

- zájazd do Maďarska – Níreďháza – poslankyňa Ing. Pankuchová navrhla, že zorganizuje 

zájazd  pre mamičky s deťmi, pôjde ako sprievodca – dozor a poistenie zabezpečí poslankyňa 

Krupová. 

 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie  č. 155/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo     

 berie na vedomie 
     

informáciu o pripravovaných akciách 

 
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  

 

16. Informácie o novej webovej stránke obce Lada 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o celkovom obnovovaní a zmene 

webovej stránky obce, nakoľko nám konči zmluva s spoločnosťou, ktorá nám predošlú 

stránku realizovala. Pripomenul, že webové stránky musia spĺňať zákonom stanovené 

štandardy. Zhotoviteľom je tá istá spoločnosť ( Webex media ), ktorej stránku máme aj v 

súčasnosti. Nová webová stránka by mala byť spustená v priebehu mesiaca júl 2016. 
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Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 156/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo     

 berie na vedomie 

 

informáciu o novej webovej stránke obce Lada     
 

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  

 

17. Prerokovanie žiadosti 
 

17.1. Žiadosť Spoločnosti MILK AGRO, spol. s.r.o., Čapajevová 36, 080 46    

         Prešov o schválenie zmeny prevádzkového času v maloobchodnej 

         Predajni 

 

         Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie 

žiadosť Spoločnosti MILK AGRO, spol. s.r.o., Čapajevová 36, 080 46 predajni,  ktorá sídli 

v obecných priestoroch. Jedná sa o skrátenie prevádzkového času o 15 min,  a to nasledovne:  

 

Návrh na zmenu prevádzkového času: 

 

Pondelok              6.00   -   17.15 

Utorok                  6.00   -   17.15 

Streda                   6.00   -   17.15 

Štvrtok                 6.00    -   17.15 

Piatok                   6.00   -   17.15 

Sobota                  6.00   -   11.30 

Nedeľa                       zatvorené 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 157/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

 s ch v a ľ u j e  

 

prevádzkový čas v maloobchodnej predajni Spoločnosti MMILK AGRO, , spol. s.r.o., 

Čapajevová 36, 080 46, ktorá sídli v obecných priestoroch  

 

Prevádzkový čas : 

Pondelok              06:00 – 17:15 

Utorok                  06:00 – 17:15 

Streda                   06:00 – 17:15 

Štvrtok                 06:00 – 17:15 

Piatok                   06:00 – 17:15 

Sobota                  06:00 – 11:30 

Nedeľa                     zatvorené 
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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  

 

18.    Rôzne 

 

18.1.   Informácia o prácach vykonávaných na MOS 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s prácami na menších obecných 

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

obecných budov, príprava MDD a futbalového zápasu o cenu starostu obce. 

Starosta ďalej uviedol, že sa znížil počet ľudí pracujúcich na MOS z tohto dôvodu sa už 

nestíha tak rýchlo kosiť obecné pozemky a ďalšie práce, ktoré sú potrebné na zveľaďovaní 

obecného majetku. 

Bc. Vojtová navrhla zamestnať zdravotne postihnutých občanov na kosenie a iné práce. 

   

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 158/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo     

 berie na vedomie 

 

informáciu o prácach vykonávaných na menších obecných službách 

 
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  

 

18.2. Informácia o akcií Futbalový turnaj o Pohár starostu obce spojený s MDD 

     V tomto bode starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o priebehu 

a ohlasoch obecnej akcie Futbalový turnaj o Pohár starostu obce spojený s MDD. 

        Zároveň starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva , ktorý sa aktívne 

zúčastnili na tejto obecnej akcií a zároveň sa podieľali aj na príprave a tejto akcie. 

    

19. Diskusia 

19.1. V diskusii vystúpil občan obce Jozef Majkrzák, že pri plote p. Františka Pazdiča pod 

zastávkou pri dome p. Szentivanyi parkuje nákladné aj osobné autá. Starosta obce oboznámil 

poslancov a p. Majkrzáka s tým, že p. Szentivanyi rekonštruuje dom z tohto dôvodu tam 

parkuje viac áut. Danú vec dal preveriť predsedkyni komisie pre verejný poriadok p. Ing. 

Pankuchovej a urobiť nápravné opatrenia. 

19.2. Starosta obce v diskusii povedal, že sa bol pozrieť na zberný dvor v Kendiciach, na 

ktorý vyváža Ekotorysa separovaný odpad. Povedal, že v separovanom odpade je strašne veľa 

komunálneho odpadu, ktorý triedia zamestnanci zberného dvora, ktorý sú získaný cez 

UPSVaR. Komunálny odpad, ktorý ostane z triedenia sa musí potom vyviezť na skládku 

komunálneho odpadu, čo obce stojí nemalé finančné prostriedky. 
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19.3. V tomto bode starosta obce požiadal poslancov, aby vplývali na občanov obce, aby 

správne separovali odpad, tak ako je uvedené v zvozovom kalendári, ktorý dostala každá 

domácnosť. 

Okná, pneumatiky, elektroodpad, plasty a podobne. To všetko sa nachádzalo vo VOK.  

VOK sa pristavuje na veľkoobjemový odpad tj. odpad, ktorý nevojde do KUKA.  

19.4. Starosta obce informoval poslancov o vykonaných kontrolách na činnosť OcÚ Lada a to 

Štátny archív Prešov – Archivácia spisov 

SIŽP Košice – Odpadové hospodárstvo 

Okresný úrad Prešov – Civilná ochrana – Plnenie úloh obce so zameraním na plnenie úloh 

civilného núdzového plánovania 

HaZZ – kontrola obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred 

požiarmi podľa § 25 ods. 1 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov 

19.5.  Starosta obce požiadal poslankyňu Ing. Pankuchovú, ktorá je predsedkyňa komisie pre 

verejný poriadok, aby prešetrila vypúštanie odpadovej vody u p. Ličáka a kopec stavebného 

odpadu za p. Kostúrom. 

19.6.  Starosta obce informoval poslancov o súdnom spore medzi obcou Lada a p. A. 

Čarnogurskou, ktorý sa týka parku pri OcÚ Lada. Oboznámil ich s výsledkami zisťovania 

geodeta Ing. Františka Haníka na Katastrálnom úrade.  

19.7. Starosta obce oboznámil poslancov o realizácii projektu Rekonštrukcia MŠ. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zrušilo vypísané výzvy na predkladanie 

žiadostí o NFP zameranú na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ z dôvodu nedostatkov. Po 

odstránení nedostatkov vypíše Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka novú výzvu 

na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ. Ďalej ich 

oboznámil, že podľa pôrodnosti v obci, obec nedokáže zaplniť druhú triedu MŠ ak by sa 

realizovala jej výstavba. Podmienkou oprávnenosti realizácie projektu je rozšírenie, resp. 

vytvorenie kapacít materskej školy minimálne o 10 miest. 

19.8. Poslanec p. Holoďák uviedol, že je rád, že sa bude rozširovať cesta smerom od firmy 

KALEP po hlavnú cestu – prekrytie kanála 

 

20.  Záver  

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:23 hod. 

 

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

                             

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

         Ing. Milan Hudák 

                                                                                                           starosta obce 

 

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

 

                                              

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

 

 


