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                                                          OBEC   L A D A 
 

Z á p i s n i c a 

 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12.09.2016 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 4 

Mgr. Miroslav Verčimák, Jozef  Slávik, Ján Holoďák, František Vavrek 

Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka obce Mária Dzurjová 

Hostia: Mgr. Dagmar Chovancová, riaditeľka ZŠ 

 

1. Otvorenie 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

poslancov Obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku Máriu Dzurjovú a riaditeľku ZŠ 

Mgr. Dagmar Chovancovú. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Ľubicu Hudákovú a za overovateľov zápisnice 

Jozefa Slávika a Františka Vavreka 

 

      3.Schválenie programu 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie      

      návrh programu 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
     

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Základnej škole a Materskej škole 

6. Delegovanie člena do školskej rady pri Základnej škole Lada 97 

7. Informácia o súdnom spore – park pri OcÚ 

8. Inventarizácia majetku obce  

9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 a č. 4/2016 – podanie informácie  

10. Informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách obce  

11. Informácia o stave žiadosti o nájom pozemku od SPF 

12. Kontrola realizácie projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci 

Lada“ Ministerstvom hospodárstva SR – podanie informácie 

13. Prerokovanie žiadosti 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. 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 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený 

prijatím uznesenia 
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Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 159 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

program 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik 

Za: 4 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, 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:  134/2016  - v plnení  

- uznesenie:  137/2016  - v plnení  

- uznesenie:  140/2016  - v plnení 

- uznesenie:  141/2016  - splnené  

- uznesenie:  142/2016  - splnené  

- uznesenie:  143/2016  - splnené  

- uznesenie:  144/2016  - splnené  

- uznesenie:  145/2016  - splnené  

- uznesenie:  146/2016  - splnené  

- uznesenie:  147/2016  - splnené  

- uznesenie:  148/2016  - splnené  

- uznesenie:  149/2016  - splnené  

- uznesenie:  150/2016  - splnené  

- uznesenie:  151/2016  - splnené  

- uznesenie:  152/2016  - splnené  

- uznesenie:  153/2016  - splnené  

- uznesenie:  154/2016  - splnené   

- uznesenie:  155/2016  - splnené   

- uznesenie:  156/2016  - splnené  

- uznesenie:  157/2016  - splnené  

- uznesenie:  158/2016  - splnené  

 

Hlasovaním bola predložená informácia o plnení uznesení prijatá schválením uznesenia 
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Návrh na uznesenie  

Uznesenie č.  160/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia prijatých uznesení  obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 4 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik 

Za: 4 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
5.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Základnej škole a Materskej škole 

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

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

Gabrielu Pankuchovú, aby podali Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v jednotlivých 

školách. Riaditeľka Materskej školy Bc. Gabriela Pankuchová bola ospravedlnená zo 

zasadnutia z rodinných dôvodov, preto Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ 

predniesol starosta obce.  

V čase 17:10 hod. sa dostavila poslankyňa Bc. Danka Vojtová. 

Riaditeľka ZŠ a starosta obce predniesli predmetne správy. Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti sú prílohou zápisnice. 

Hlasovaním bola predložená správa o plnení o výchovno-vzdelávacej činnosti v jednotlivých 

školách schválená  prijatím uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 161/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v Základnej škole a Materskej škole 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Bc. Danka 

Vojtová 

Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Bc. Danka 

Vojtová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
6.  Delegovanie člena do školskej rady pri Základnej škole Lada 97 

V tomto bode starosta obce informoval, že je potrebné  delegovať člena rady školy za 

zriaďovateľa. Z dôvodu, že členke rady školy pani Zuzane Onderovej končí funkčné obdobie 

a za nového člena rady školy za zriaďovateľa  navrhol poslanca obecného zastupiteľstva 

Františka Vavreka. 

V čase o 17:16 hod. sa dostavila poslankyňa Ing. Miloslava Pankuchová. 

Hlasovaním bol predložený návrh na delegovanie člena rady školy za zriaďovateľa  prijatý 

schválením uznesenia.  
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Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 162/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

delegovanie za člena rady školy za zriaďovateľa pre Základnú školu Lada, Lada 97 poslanca 

obecného zastupiteľstva Františka Vavreka 

 
Hlasovanie:    

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

Vavrek, Ján Holoďák,, Jozef Slávik 

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

Holoďák, Jozef Slávik,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 František Vavrek 

 

7. Informácia o súdnom spore – park pri OcÚ 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o súdnom spore  - park 

pri OcÚ. Súdne pojednávanie v predmetnej veci bude 06.12.2016.  

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia.  

 
Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 163/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

informáciu o súdnom spore – park pri OcÚ 

 
Hlasovanie:    

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

Vavrek, Ján Holoďák,, Jozef Slávik 

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

Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
8.  Inventarizácia majetku obce 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie inventarizačnú 

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

k 31.12.2016. 

      Inventarizačné komisie: 

 

      Pre majetok obce  : Predseda: Mgr. Miroslav Verčimák 

    Člen:           František Vavrek 

    Člen:           Ľubica  Hudáková 

 

      Pre majetok ZŠ:        Predseda:  Mgr. Dagmar Chovancová 

    Člen:  Mgr. Jarmila Mariňáková 

    Člen:  Mgr. Slavomíra Kožlejová 
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     Pre majetok MŠ:         Predseda:         Bc.  Gabriela Pankuchová 

    Člen:   Bc.  Alena Holoďáková 

    Člen:           Katarína Peterová 

 

     Likvidačná komisia pre majetok  OcÚ, ZŠ, MŠ : 

    Predseda:        Janka Krupová 

    Člen:         Jana Pankuchová 

    Člen:         Agáta Majerová 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 164/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

inventarizačné a likvidačnú komisiu k vykonaniu riadnej inventarizácie majetku obce 

a záväzkov obce k 31.12.2016. 

Inventarizačné komisie: 

 

      Pre majetok obce  : Predseda: Mgr. Miroslav Verčimák 

    Člen:           František Vavrek 

    Člen:           Ľubica  Hudáková 

 

      Pre majetok ZŠ:        Predseda:             Mgr. Dagmar Chovancová 

    Člen:  Mgr. Jarmila Mariňáková 

    Člen:  Mgr. Slavomíra Kožlejová 

 

     Pre majetok MŠ:         Predseda:              Bc.  Gabriela Pankuchová 

    Člen:   Bc.  Alena Holoďáková 

    Člen:           Katarina Peterová 

     Likvidačná komisia pre majetok  OcÚ, ZŠ, MŠ : 

    Predseda:        Janka Krupová 

    Člen:         Jana Pankuchová 

    Člen:         Agáta Majerová 
Hlasovanie:    

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

Vavrek, Ján Holoďák,, Jozef Slávik 

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

Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

9.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 a č. 4/2016 – podanie informácie  
Starosta obce podal poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o Rozpočtovom opatrení 

č. 3/2016 a č. 4/2016 kde zdôraznil, že sa jedná o presun finančných  prostriedkov medzi 

položkami. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 a č. 4/2016 bude priložené k zápisnici a bude 

tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

Hlasovaním bol predložený návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2016 a č. 4/2016 schválený 

prijatím uznesenia. 
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Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 165/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

informáciu o rozpočtovom opatrení č. 3/2016 a č. 4/2016 

 
Hlasovanie:    

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

Vavrek, Ján Holoďák,, Jozef Slávik 

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

Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
10. Informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách obce 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o uskutočnených 

akciách v obci: 

-  Ľudová hudba Stana Baláža    

- nohejbalový turnaj koniec augusta 2016 

- beseda pre občanov, ale hlavne  pre dôchodcov  - prevencia kriminality 

                                                                                 - požiarna ochrana   

- prevencia kriminality pre deti v základnej škole 

- bábkové divadlo na zahájenie školského roka 

 

Pripravované akcie:   - bezpečnosť cestnej premávky pre žiakov ZŠ 

                                   - Október mesiac úcty k starším  

                                   -  Mikuláš 

                                   - Vianočná akadémia 

 

Zároveň dal návrh na použitie finančných prostriedkov z obecného rozpočtu na slávnostné 

posedenie a pohostenie pre dôchodcov pri príležitosti „ Októbra mesiaca úcty k starším “  na 

zakúpenie darčekových poukážok v hodnote 5 € pre dôchodcov a na akciu Mikuláš zakúpenie 

darčekov pre deti. 

Poslankyňa Ing. Pankuchová navrhla, aby akcia ,,Mikuláš“ bola pre všetky deti obce Lada 

hlavne pre deti vo veku od 0 – 12 rokov. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 
 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 166/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo    

A.  berie na vedomie  

 

informáciu o uskutočnených akciách v obci 

 

B.   s ch v a ľ u j e 

použitie finančných prostriedkov z obecného rozpočtu na slávnostné posedenie a pohostenie 

pre dôchodcov pri príležitosti „ Október mesiac úcty k starším “ a zakúpenie 5 € poukážok pre 

dôchodcov a  balíčkov  pre deti na Mikuláša. 
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Hlasovanie:    

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

Vavrek, Ján Holoďák,, Jozef Slávik 

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

Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
11. Informácia o stave žiadosti o nájom pozemku od SPF 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stave  žiadosti o nájom 

pozemkov od Slovenského pozemkového fondu, Keratsínske námestie 6910/1 , 080 01 

Prešov. Mala by byť schválená v mesiaci október. Pripomenul, že sa jedná o pozemky pod 

cestou k novostavbám rodinných domov na ulici smerom na obec Trnkov. Jedná sa 

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

Poslankyňa Bc. Vojtová sa opýtala, že ak obec bude mať v nájme tieto pozemky či sa 

nenavýšia náklady obce na zriadenie obecného rozhlasu, chodníkov pre občanov, ktorí bývajú 

na ulici smerom na obec Trnkov.  

Starosta jej odpovedal, že na týchto pozemkoch, ktoré berie obec do nájmu od SPF sa nemôžu 

stavať trvalé stavby, iba stavby, ktoré nie sú trvalé. Cesta sa môže vysypať iba kamennou 

drvou alebo drveným asfaltom. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia 

 
Návrh na uznesenie  

Uznesenie č.167/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

informáciu o stave žiadosti na Slovenský pozemkový fond, Keratsínske námestie 6910/1 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 

 
Hlasovanie:    

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

Vavrek, Ján Holoďák,, Jozef Slávik 

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

Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

12. Kontrola realizácie projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

v obci Lada“ Ministerstvom hospodárstva SR – podanie informácie 

V tomto bode starosta obce podal informáciu o kontrole realizácie projektu ,,Rekonštrukcia 

a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada“ Ministerstvom hospodárstva SR, ktorá sa 

uskutočnila  dňa 24. augusta 2016. Predmetom kontroly bola fyzická kontrola skutočného 

dodania tovarov z vykonania prác alebo poskytnutia služieb deklarovaných na faktúrach -  

verejného osvetlenia a kontrola kompletnej dokumentácie a iných relevantných dokladov 

týkajúcich  sa Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci Lada. Následne by 

MH SR malo dofinancovať zvyšné prostriedky, ktoré obec vynaložila na predmetný projekt. 

Ing. Pankuchová sa chcela informovať, koľko finančných prostriedkov bude ešte obci 

vrátených od Ministerstva hospodárstva SR. Informáciu o presnej sume jej podala odborná 

referentka OcÚ Ing. Anežka Imrichová. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia 
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Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 168/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo     

 berie na vedomie      

 

informáciu o kontrole realizácie projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

v obci Lada“ Ministerstvom hospodárstva SR 

 
Hlasovanie:    

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

Vavrek, Ján Holoďák,, Jozef Slávik 

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

Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
13. Prerokovanie žiadosti 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie 

žiadosť pána Pavla Szentiványiho, Lada 145, 082 12 Kapušany na odkúpenie časti obecného 

pozemku v k.ú. Lada parc. číslo 559/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 

12 m2 pri jeho rodinnom dome, na ktorom je postavená terasa, ktorá tvorila súčasť krčmy 

predchádzajúceho majiteľa. Túto časť pozemku, na ktorom je terasa dlhodobo využíval aj 

predchádzajúci majiteľ p. Jurica od ktorého rodiny p. Pavol Szentiványi predmetnú 

nehnuteľnosť odkúpil. Z tejto terasy terajší majiteľ chce urobiť vchod do plánovanej 

prevádzky. Túto parcelu je potrebné zamerať, dať vypracovať geometrický plán. Starosta 

obce navrhol zámer odpredania pozemku  poslancom obecného zastupiteľstva posúdiť ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že predmetná časť pozemku je pre obec 

nepotrebná, dlhodobo obcou nevyužívaná, dlhoročne bola majiteľmi využívaná a stoji na ňom 

stavba – terasa. Žiadateľ dá vyhotoviť geometrický plán. 

Ing. Pankuchová spomenula aj časté parkovanie rozmernejších áut p. Szentiványiho, a preto 

sa opýtala starostu obce, či sa dá táto situácia nejakým spôsobom vyriešiť. 

Starosta obce jej odpovedal, že do budúcna sa môže vypracovať VZN o parkovaní v obci 

a môže sa určiť správny poplatok za parkovanie, poprípade zakázať parkovanie na ulici 

smerom k autobusovej zastávke. 

 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia 

 
Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 169/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo         

s c h v a ľ u j e 

 

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámer prevodu časti nehnuteľnosti v k.ú. Lada vo vlastníctve obce Lada na základe žiadosti 

Pavla Szentiványiho, Lada 145 a to časť pozemku parc. č. 559/2 druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 12 m2. 
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Obecného zastupiteľstvo posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa   

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu, že predmetná časť pozemku je pre obec nepotrebná, dlhodobo obcou nevyužívaná, 

dlhoročne bola majiteľmi využívaná a stoji na ňom stavba – terasa. 

 
Hlasovanie:    

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

Vavrek, Ján Holoďák,, Jozef Slávik 

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

Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
14.    Rôzne 

 

14.1.   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  obecných akcií. Starosta ďalej uviedol, že sa zvýšil počet ľudí 

pracujúcich na MOS o dvoch pracovníkov. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 170/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo     

berie na vedomie 

 

informáciu o prácach vykonávaných na menších obecných službách 

 
Hlasovanie:    

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

Vavrek, Ján Holoďák,, Jozef Slávik 

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

Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 
14.2.  Zakúpenie vianočného osvetlenia 

 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe 

postupného zakupovania vianočného osvetlenia.  

Poslankyňa Bc. Vojtová sa opýtala starostu obce koľko finančných prostriedkov môže obec 

vynaložiť na zakúpenie vianočného osvetlenia a aby sa použilo aj staré osvetlenie.  

Starosta obce jej odpovedal, že približne 2000 € až 3000 €. Následne sa starosta obce opýtal 

poslancov OcZ, koľko by chceli investovať na vianočné osvetlenie a zhodli sa na sume 

maximálne 2000 €. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia  
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Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 171/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo         

s c h v a ľ u j e 

 

zakúpenie vianočného osvetlenia v sume 2000 € 

 
Hlasovanie:    

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

Vavrek, Ján Holoďák,, Jozef Slávik 

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

Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
15. Diskusia 

 

15.1. Starosta obce v diskusii povedal, že v obci boli pristavené 4 VOK na veľkoobjemový 

odpad, ktoré boli pristavené nasledovne: na Pažici pri Kosturových – 2 VOK, na ulici smerom 

na Šarišskú Porubu pri dome p. Onderovej – 1 VOK a na ulici ,,Sklady“ pri obecnom úrade – 

1 VOK. 

Ďalej informoval poslancov o zbere elektroodpadu, ktorý sa uskutoční dňa 14.09.2016 v čase 

o 09:30 hod., ktorý zabezpečí firma H+EKO. 

 

15.2. Poslanec p. Holoďák sa opýtal ako pokračuje rozšírenie cesty od Peláka po Januva. 

Starosta odpovedal, že je to v stave spracovania projektovej dokumentácie. 

 

15.3. Poslankyňa Ing. Pankuchová sa opýtala ako je to s projektom na rekonštrukciu 

miestneho rozhlasu a či je už zverejnená výška dotácie na tento projekt. 

Starosta obce odpovedal, že ešte nebola schválená MV SR dotácia na Prevenciu kriminality 

2016, kde obec žiadala dotáciu na Rekonštrukciu a modernizáciu miestneho – bezdrôtového 

rozhlasu. 

Ďalej sa opýtala na realizáciu cyklotrasy.  

Starosta jej odpovedal, že cyklotrasu obce chce riešiť cez MAS Šafrán. 

Ing. Pankuchová sa opýtala na Rekonštrukciu materskej školy ako to pokračuje 

Starosta obce odpovedal, že obec musí počkať na novú výzvu MPaRV SR na predkladanie 

ŽoNFP a na podmienky novej výzvy, lebo predošlá výzva bola zrušená dňa 10.06.2016 

a nová ešte nebola vyhlásená.   

 

 15.4. Poslankyňa Bc. Vojtová upozornila o výzvach, ktoré boli zverejnené a ktoré obec 

nevyužila. Následne upozornila, že v diskusii zo zasadnutia dňa 09.03.2016 v bode 13.4, kde 

sa pýtala na 3 výzvy je zapisovateľkou zapísané, že sa opýtala iba na 1 výzvu a pýta sa ako sa 

bude táto chyba riešiť.  

Následne žiada, aby to bolo doplnené v tomto diskusnom príspevku. 

 

Poslankyňa Bc. Vojtová sa pýtala na 3 výzvy - 1. na rekonštrukciu chodníkov, 2. výzva na 

opravu MŠ a 3. výzva na kanalizáciu. Pýta sa či sa obec zapojila do týchto výziev. 

Starosta odpovedal, že k daným otázkam podal odpoveď na predmetnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.   
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Bc. Vojtová sa opýtala či MAS Šafrán funguje a aké sú ďalšie akčné skupiny, do ktorých by 

mohla obec vstúpiť.  

Starosta odpovedal, že obec je v združení obcí EKOTORYSA a SOM Stráže. O schválení 

MAS Šafrán, ktorej je obec členom sa má rozhodnúť do konca roka. 

15.5.  Poslanec Holoďák sa opýtal, či je možné aby sa namaľovali retardéry, pretože sú slabo 

viditeľné. 

Starosta odpovedal, že nie je žiadny problém. Farba je zakúpená a pracovníci MOS namaľujú 

3 retardéry v obci pri MŠ, firme KALEP a pri krajčírskej dielni LADATEX. 

15.6. Poslankyňa Bc. Vojtová sa opýtala na zastávku smerom na Trnkovskú ulicu, keďže sa to 

pýtala už na predchádzajúcom zastupiteľstve chce vedieť ako sa bude pokračovať v jej úprave 

resp. oprave. 

Starosta odpovedal, že v najbližšom období sa to uskutoční. 

Ďalej poslankyňa Bc. Vojtová dala na zváženie, aby sa pozvali podnikatelia z obce na obecné 

zastupiteľstvo, aby bola lepšia spolupráca pri nasledujúcich akciách čo sa týka sponzorovania 

na akciách. 

Starosta odpovedal, že o tom bude uvažovať a nevidí v tom problém. 

15.7. Poslankyňa Ing. Pankuchová a poslanec p. Vavrek dali návrh, aby sa staré a suché brezy 

v Základnej škole zrezali. 

Starosta odpovedal, že sa pôjde na tieto brezy pozrieť s predsedom komisie výstavby a 

životného prostredia poslancom Mgr. Verčimákom a poslancom Vavrekom a následne sa 

urobí potrebné kroky a opatrenia. 

15.8. Poslankyňa Ing. Pankuchová sa opýtala predsedu komisie sociálnej či nemal nejakú 

požiadavku od občanov na umiestnenie do sociálneho zariadenia. 

Poslanec p. Vavrek odpovedal, že nemal žiadnu požiadavku od občanov o umiestnenie do 

sociálneho zariadenia. 

Starosta navrhol, že najlepšie by bolo, keby si dôchodcovia založili klub dôchodcov, ale je 

potrebné, aby si to dôchodcovia zorganizovali a obec bude nápomocná. 

15.9. Na záver diskusie poslankyňa Ing. Pankuchová pozvala všetkých poslancov a starostu 

obce pri výročí posvätenia evanjelického chrámu na služby Božie, ktoré sa uskutočnia v obci 

Lada.  

16.  Záver  

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

obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:08 hod. 

 

 

Zapísala: Ľubica Hudáková  ...............................                         

                           

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

         Ing. Milan Hudák 

                                                                                                           starosta obce 

 

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

 

                                              

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

 


