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                                            OBEC   L A D A 
 

                                             Z á p i s n i c a 

 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12.12.2016 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, František Vavrek, Janka  

Krupová. 

Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka obce Mária Dzurjová 

Hostia: Mgr. Dagmar Chovancová, riaditeľka ZŠ 

 

1. Otvorenie 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

poslancov Obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku Máriu Dzurjovú , riaditeľku ZŠ 

Mgr. Dagmar Chovancovú a ospravedlnil riaditeľku MŚ Bc. Pankuchovú. Konštatoval, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Janku Krupovú a za overovateľov zápisnice Mgr. 

Miroslava Verčimáka a Jána Holoďáka 

 

      3.Schválenie programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie      

      návrh programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
     

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 

2015/2016 v Základnej škole 

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

Lada132, 082 12, za šk. rok 2015/2016  

7. Schválenie návrhu VZN obce Lada č. 2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Lada na rok 2017 

8. Schválenie návrhu VZN obce Lada č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lada 

9. Schválenie návrhu VZN obce Lada č. 4/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Lada č. 97 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2019 

a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

11. Schválenie návrhu rozpočtu obce Lada na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018-

2019 

12. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 a č. 6/2016 

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2017 

14. Motivačný príspevok pre žiaka 1. ročníka Základnej školy Lada na školský rok 2017/2018 
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15. Schválenie prevodu majetku obce Lada z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

16. Návrh na začatie obstarávania ÚPN obce Lada, zmeny a doplnky č. 2 

17. Vyradenie majetku obce – Materská škola  

18. Rekonštrukcia obecnej komunikácie 

19. Tradičná dedinská zabíjačka 

20. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 

obce Lada 

21. Individuálna výročná správa obce Lada za rok 2015 

22. Prerokovanie žiadosti 

23. Rôzne 

24. Diskusia 

25. Záver 

 
Po prečítaní návrhu programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa opýtal, či chce niektorí 

z poslancov obecného zastupiteľstva doplniť program. Žiaden poslanec obecného zastupiteľstva  

nechcel program doplniť. 

Hlasovaním bol predložený program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený prijatím 

uznesenia 

 
Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 172 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s ch v a ľ u j e 

 

program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Hlasovanie:    

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

Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, 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:  115/2016  - splnené   

- uznesenie:  134/2016  - v plnení  

- uznesenie:  137/2016  - splnené  

- uznesenie:  140/2016  - v plnení  

- uznesenie:  159/2016  - splnené  

- uznesenie:  160/2016  - splnené  

- uznesenie:  161/2016  - splnené  

- uznesenie:  162/2016  - splnené  

- uznesenie:  163/2016  - splnené  

- uznesenie:  164/2016  - splnené  

- uznesenie:  165/2016  - splnené  

- uznesenie:  166/2016  - splnené  

- uznesenie:  167/2016  - splnené  
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- uznesenie:  168/2016  - splnené  

- uznesenie:  169/2016  - splnené  

- uznesenie:  170/2016  - splnené  

- uznesenie:  171/2016  - splnené  

 

V čase 17:10 hod. sa dostavila poslankyňa Ing. Miloslava Pankuchová. 

Hlasovaním bola predložená informácia o plnení uznesení prijatá schválením uznesenia 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č.  173/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo      

berie na vedomie 

 

kontrolu plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva 
 

 

Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Miloslava Pankuchová 
 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 

2015/2016 v Základnej škole 

Riaditeľka základnej školy Mgr. Dagmar Chovancová predložila poslancom obecného 

zastupiteľstva Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. 

rok 2015/2016 v Základnej škole. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za šk. rok 2015/2016 v Základnej škole bola doručená poslancom obecného 

zastupiteľstva na CD nosiči. 

Hlasovaním bola predložená správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za šk. rok 2015/2016 v Základnej škole schválená prijatím uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 174/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

  

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

za školský rok 2015/2016 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

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

Lada 132, 082 12, za školský rok 2015/2016 
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Starosta obce v tomto bode ospravedlnil neprítomnosť riaditeľky MŠ a požiadal členku rady 

školy pri materskej škole za zriaďovateľa poslankyňu OcZ pani Janku  Krupovu, aby prečítala 

predmetnú správu. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti 

Materskej školy Lada 132, 082 12, za školský rok 2015/2016 bola doručená poslancom 

obecného zastupiteľstva na CD nosiči. 

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 2015/2016. 

Hlasovaním bol predložená informácia schválená prijatím uznesenia. 

  

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 175/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

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

132, 082 12, za školský rok 2015/2016. 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

7.  Schválenie návrhu VZN obce Lada č. 2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy 

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

2017 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie Návrh 

VZN obce Lada č. 2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy 

a školských zariadení zriadených na území obce Lada na rok 2017. 

Poslancom obecného zastupiteľstva bol doručený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce 

LADA č. 2/2016 na CD nosiči. Poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli k Návrhu VZN 

obce Lada č. 2/2016 žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  

Návrh VZN obce Lada č. 2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy 

a školských zariadení na území obce Lada na rok 2017 bol zverejnený na internetovej stránke 

obce a na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote  - vyvesený dňa 16.11.2016 zvesený dňa 

12.12.2016 a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.  

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia.  

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 176/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo      

s c h v a ľ u j e 

 

VZN obce Lada č. 2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy 

a školských zariadení zriadených na území obce Lada na rok 2017. 

 
Hlasovanie:    
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Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
8.  Schválenie návrhu VZN obce Lada č. 3/2016 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. 3/2016 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Lada. V Návrhu VZN obce Lada č. 3/2016 starosta 

obce navrhol zníženie poplatku občanom nad 62 rokov na 7 eur. 

Poslancom obecného zastupiteľstva bol doručený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce 

LADA č. 3/2016 na CD nosiči. Poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli k Návrhu VZN 

obce Lada č. 3/2016 žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia obce LADA č. 3/2016 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 16.11.2016 zvesený dňa  

12.12.2016 a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 177/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo      

s c h v a ľ u j e 

 

VZN obce Lada č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Lada 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

9.  Schválenie návrhu VZN obce Lada č. 4/2016 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. 4/2016 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. 4/2016 na CD nosiči. Poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli k Návrhu VZN 

obce Lada č. 4/2016 žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  

Návrh VZN obce Lada č. 4/2016 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 16.11.2016 zvesený dňa  

12.12.2016 a neboli k nemu žiadne pripomienky.   

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
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Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 178/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo      

s c h v a ľ u j e 

 

VZN obce Lada č. 4/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v  Základnej škole Lada č. 97 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
10. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Lada k návrhu rozpočtu na rok 2017 

a viacročnému rozpočtu na roky 2018 - 2019 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva Stanovisko k rozpočtu 

na rok 2017 a viacročnému rozpočtu na roky 2018-2019 stanovisko HK priložené k zápisnici 

OcZ. K stanovisku Hlavného kontrolóra obce Lada neboli vznesené pripomienky. 

Hlasovaním bolo predložené stanovisko prijaté schválením uznesenia. 
 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 179/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 
 

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Lada k rozpočtu na rok 2017 a viacročnému rozpočtu na 

roky 2018-2019 
 

Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

11. Schválenie návrhu rozpočtu obce Lada na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 

2018-2019 

Starosta obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie návrh 

rozpočtu obce Lada na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2019. 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 

v priebehu roka 2017. 

        Návrh rozpočtu obce Lada na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018 - 2019 bol 

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

16.11.2016 zvesený dňa 12.12.2016 a neboli k nemu žiadne pripomienky. 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali  návrh rozpočtu obce Lada na rok 2017 a viacročného 

rozpočtu na roky 2018-2019 na CD nosiči.   

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 
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Návrh na uznesenie  

Uznesenie č.180/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo  

1.  s c h v a ľ u j e 

 

rozpočet obce Lada na rok 2017 
 

2.  berie na vedomie 
 

viacročný rozpočet na roky 2018 -2019 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

12. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 a č. 6/2016 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o Rozpočtovom opatrení 

č. 5/2016 a č. 6/2016 rozpočtu obce Lada na rok 2016. Rozpočtové opatrenie bolo urobené kvôli 

úprave transferov k zmene v položkách a presunu medzi položkami a vysvetlil, že k zmenám 

došlo z dôvodu – 5/2016 v materskej škole presun na všeobecný materiál a opravu tlačiarne 

a základnej škole všeobecné služby za spracovanie miezd, ťahanie žumpy a pod. presun na 

položku a rozpočtové opatrenie č.6 presun z položiek obecných na položku MŠ mzdy a odvody 

a navýšenie obecných položiek: cestovné náhrady, posudky pre umiestnenie do domova soc. 

služieb, nájomné pre Slovenský pozemkový fond, nákup AKU-skrutkovača, pracovnej obuvi 

a čiapok pre pracovníkov menších obecných služieb. Zároveň dodal, že presunmi medzi 

položkami celkové prijmi a výdaje ostávajú nezmenené. Poslancom obecného zastupiteľstva 

boli rozpočtové opatrenia doručené na CD nosiči. Zároveň sa opýtal poslancov obecného 

zastupiteľstva, či ma niekto k rozpočtovým opatreniam č. 5/2016 a č. 6/2016 nejakú 

pripomienku.   

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 a č. 6/2016 bude priložené k zápisnici a bude tvoriť jej 

neoddeliteľnú súčasť. 

Hlasovaním bol predložená informácia schválená prijatím uznesenia. 
 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 181/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 
 

Rozpočtové opatrenie obce Lada č. 5/2016 a č. 6/2016 
 

Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

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

polrok 2017 
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Hlavná kontrolórka obce Lada predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lada na I. polrok 2017. 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lada na I. polrok 2017 bol 

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

16.11.2016 zvesený dňa 12.12.2016 a neboli k nemu žiadne pripomienky. 

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

2017 na CD nosiči. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 182/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo           

s c h v a ľ u j e 

 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lada na I. polrok 2017 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

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

2017/2018 
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 2017/2018 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 nižší 

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

školy. Starosta obce navrhol, aby príspevok bol 60 €/žiak/rok ako minulý rok. Starosta obce 

navrhol, aby motivačný príspevok, tak ako minulé roky bol účelovo viazaný na nákup školských 

potrieb a pomôcok. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 183/2016 

 

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 Základnej školy v Lade v školskom roku 2017/2018  na zakúpenie školských 

potrieb a pomôcok 

 

 
Hlasovanie:    
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Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

15. Schválenie prevodu majetku obce Lada z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie 

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

pozemku. Zámer prevodu - predaja tohto pozemku vo vlastníctve obce bol už na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva schválený. 

Starosta obce predložil geometrický plán vyhotovený Ing. Pavlom Majerníkom, a teda je možné 

špecifikovať o akú časť parcely ide. Číslo parcely 559/1 o výmere 12 m2 , druh pozemku 

zastavaná plocha . Ide o 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, ma malú výmeru, dlhoročne 

bola majiteľmi využívaná a stoji na ňom stavba – terasa. Návrh ceny za prevod - predaj parc. č. 

559/1 o výmere 12 m2 je12 eur/ m2  . 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

  
Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 184/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo         

s c h v a ľ u j e 

 

prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Lada a to pozemku parc. číslo 559/1 o výmere 12 m2  

zastavaná plocha, ktorý bol geometrickým plánom č. 61-1501/2016, vyhotoveným dňa 

23.8.2016 Ing. Pavlom Majerníkom, GP – 3 s.r.o. , Jesenná 1 Prešov , IČO: 36449792 

,autorizačne overený Ing, Františkom Haníkom dňa 26.8.2016 a úradne overeným  Ing. 

Andrejom Tarasovičom, Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor dňa 31.8.2016 oddelený od 

pozemku  parc. č. 559/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  5013 m2 v k.ú. 

Lada zapísaného na liste vlastníctva č. 384 pre Pavla Szentiványiho, Lada 145, 082 12 

Kapušany za cenu 12 eur/ m2. 

Obecné 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, 

ma malú výmeru, dlhoročne bola majiteľmi využívaná stoji na ňom stavba – terasa. Kúpna cena 

bude zaplatená pri podpise kúpnej zmluvy v plnej výške. 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
16. Návrh na začatie obstarávania ÚPN obce Lada, zmeny a doplnky č. 2 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie návrh 

na začatie obstarávania ÚPN obce Lada, zmeny a doplnky č. 2 v súlade so zákonom č. 50/1976 

zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 30 ods. 4  - Obec je povinná 
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pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú 

potrebné jeho zmeny alebo doplnky, alebo obstaranie nového územného plánu. Zmeny 

a doplnky ÚPN obce sa obstarávajú podľa § 31 Stavebného zákona - pri obstarávaní zmien a 

doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa postupuje podľa ustanovení § 22 až 28 primerane. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 185/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

  

obstarávanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Lada, v súlade so zákonom č. 50/1976 zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku – (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 
17.Vyradenie majetku obce – Materská škola a školská jedáleň 

Predsedkyňa likvidačnej komisie pre majetok OcÚ, ZŠ, MŠ poslankyňa obecného zastupiteľstva 

p. Janka Krupová predložila poslancom Obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie 

návrh na vyradenie majetku obce na rok 2016 – Materská škola a školská jedáleň. Poslancom 

obecného zastupiteľstva bol návrh na vyradenie majetku obce na rok 2016 – Materská škola 

a školská jedáleň doručený na CD nosiči 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 186/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

vyradenie majetku obce – Materská škola a školská jedáleň 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

18. Rekonštrukcia obecnej komunikácie 
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Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie návrh 

na rekonštrukciu miestnej komunikácie v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou 

projektantom Ing. Medoňom. K projektovej dokumentácii nemal pripomienky žiaden 

z poslancov obecného zastupiteľstva .V súčasnosti je projekt v štádiu stavebného povolenia. 

Následne bude prebiehať verejné obstarávanie na predmetného dodávateľa stavby. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 
 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 187/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

realizáciu projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Lada“ 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

19. Tradičná dedinská zabíjačka 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prejednanie a schválenie konanie 

tradičnej dedinskej zabíjačky, ktorá by sa konala 28.01.2017 (sobota). Navrhol aby sa 

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

zabíjačky. V priebehu ochutnávky zabíjačkových dobrôt by vystúpila spevácka skupina 

Nemcovianka. 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 časť mäsa sa spracuje na výrobky a časť sa rozdelí medzi občanov 

obce. Ďalej upozornil na potrebnú kontrolu veteriny na trichinelózu, inač sa mäso nesmie 

konzumovať inak by obec porušila zákon. 

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 188/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

  

konanie tradičnej dedinskej zabíjačky a ľudovej veselice dňa 28.01.2017 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

20. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej 

k 31.12.2015 obce Lada 



12 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva správu nezávislého audítora z 

overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 obce Lada. Zdôraznil, že podľa 

stanoviska audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky obce Lada k 31.decembru 2015 a na výsledky 

jej hospodárenia a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu v súlade 

so zákonom o účtovníctve. Ďalej konštatovala, že na základe overenia dodržiavania povinnosti 

podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v 

znení neskorších predpisov obec Lada konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách.  

Hlasovaním bol predložený návrh schválený prijatím uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 189/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 obce 

Lada 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

21. Individuálna výročná správa obce Lada za rok 2015 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie a schválenie 

Individuálnu výročnú správu obce Lada za rok 2015. Zároveň predložil poslancom obecného 

zastupiteľstva na vedomie Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej 

správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods.5. Nezávislý audítor vo 

svojom dodatku k správe nezávislého audítora o overení správy s účtovnou závierkou dal 

stanovisko, že uvedené účtovne  informácie vo výročnej správe obce Lada poskytujú vo 

všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2015 

a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Individuálna výročná správa obce Lada za rok 2015 bola poslancom obecného zastupiteľstva 

doručená na CD nosiči a následne bola zverejnená na internetovej stránke obce a na úradnej 

tabuli v zákonom stanovenej lehote od. 16.11.2016 do 12.12.2016. 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 190/2016 
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Obecné zastupiteľstvo 
 

1. berie na vedomie  
Dodatok k správe nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  

 

2. s c h v a ľ u j e  
Individuálnu výročnú správu obce Lada za rok 2015 bez výhrad  

 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

22.   Prerokovanie žiadosti 
 

 

22.1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Lada 

 

Starosta obce predložil poslancom OcZ na prerokovanie a schválenie žiadosť o poskytnutie 

finančnej dotácie z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Kapušany zo dňa 

11.10.2016 na rôzne aktivity pre deti a mládež v pôsobnosti farnosti v roku 2017 .Celkový 

rozpočet projektu je 5000 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. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 191/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 

 

dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017 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 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

22.2.  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Lada 

Starosta obce predložil poslancom OcZ na prerokovanie a schválenie žiadosť  

Evanjelickej cirkvi a.v., farský úrad Nemcovce zo dňa 27.10.2016 o dotáciu 

z rozpočtu obce vo výške 200 eur z rozpočtu obce na rok 2017 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. 
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Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 192/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 

 

dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017 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 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

22.3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Lada 

Starosta obce predložil poslancom OcZ na prerokovanie a schválenie žiadosť o poskytnutie 

finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 200 € pre Slovenský zväz záhradkárov 

základnú organizáciu Lada zo dňa 28.11.2016 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. 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 193/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017 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 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

22.4. Žiadosť o schválenie prevádzky  a prevádzkového času pre Pavla Szentiványiho, 

Lada 270 

Starosta obce predložil poslancom OcZ na prerokovanie a schválenie žiadosť Pavla 

Sentiványiho Lada 145, 082 12 Kapušany o schválenie prevádzky. 

Názov prevádzky: Senti café – club, adresa prevádzky Lada 145 a zároveň požiadal o schválenie 

prevádzkového času v hore uvedenej prevádzke. V predmete podnikateľskej činnosti je uvedené 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, kúpa 
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tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi. Zodpovedná osoba za prevádzkareň – 

Lucia Sentiványiová, Lada 145, 082 12 Kapušany. 

Návrh : 

Prevádzkový čas : 

 

Pondelok         9.00   -   21.00 

Utorok             9.00   -   21.00 

Streda              9.00   -   21.00 

Štvrtok            9.00   -    21.00 

Piatok              9.00  -    22.00 

Sobota           13.00  -    22.00 

Nedeľa          13.00  -     21.00 

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 194/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

 

1. súhlasí 

 so zriadením prevádzky Senti café – club, adresa prevádzky Lada 145 

 

2. s c h v a ľ u j e 

 

 Prevádzkový čas : 

 

     Pondelok        9.00    -   21.00 

     Utorok            9.00    -   21.00 

     Streda             9.00    -   21.00 

     Štvrtok            9.00    -   21.00 

     Piatok              9.00   -    22.00 

     Sobota           13.00   -    22.00 

     Nedeľa           13.00  -    21.00 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

22.5. Projektový zámer 

V tomto bode predniesol starosta obce projektový zámer firmy EFAX LABORATORY s.r.o. , 

Malý Šariš 457, 080 01 Prešov. 

 

 

 

EFAX LABORATORY s.r.o. 

- 500 m2  

- Priestor pre výskum vývoj ekologických a výživových fytoproduktov 
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- Priestor pre pobyt – služobný byt 

- Čisté laboratórne priestory triedy D 

- Skladové priestory  

Následne im predložil architektonickú štúdiu, ktorú doručila daná firma. 

Upozornil poslancov OcZ , že vzhľadom k tomu, že v ÚPN obce Lada nie je predmetný 

pozemok učený na podnikanie, navrhol, aby sa predmetnou žiadosťou zaoberali až po schválení 

ÚPN obce Lada zmeny a doplnky č.2 s čím poslanci súhlasili. 

 

23. Rôzne 

23.1.  Výstavba rýchlostnej cesty R 4 

Starosta obce v tomto bode informoval poslancov obecného zastupiteľstva o iniciatíve starostov 

štyroch obcí Kapušany, Lada, Lipníky a Nemcovce ohľadom žiadosti o informáciu začiatku 

výstavby rýchlostnej cesty R4. Predmetnú žiadosť adresovali priamo Arpádovi Érsegovi , 

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Následne prečítal žiadosť o poskytnutie 

informácie a následne aj sprístupnenie informácie.  

Hlasovaním bol predložený návrh prijatý schválením uznesenia. 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 195/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

 

informáciu o výstavbe rýchlostnej cesty R4 

 
Hlasovanie:    

Prítomní: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Za: 6 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik, Janka Krupová, 

Ing. Miloslava Pankuchová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

23.2.  

Starosta obce v tomto bode informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

o verejnom obstarávaní na elektrickú energiu, plyn a vývoz komunálneho odpadu. 

23.3. 

Starosta obce v tomto bode informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

o žiadosti na výrub drevín, ktorú obec podala na spoločný obecný úrad v Kapušanoch. 

Povolenie na výrub sme dostali iba na krovité dreviny krušpán vždyzelený, ktoré rastú na 

cintoríne. Na brezu bradavičnatú, ktorá rastie v areály základnej školy obec súhlas nedostala. 

 

24.  Diskusia 

24.1. Starosta obce informoval OcZ, že zvozové kalendáre na odpad 2017 budú distribuované  

do každej domácnosti do 23.12.2016. 

24.2. Starosta obce informoval o akcii Mikuláš, ktorá sa uskutočnila 11.12.2016 o 15:00 hod. 

v Kultúrnom dome v Lade. Akcia sa vydarila a na akcii sa zúčastnilo 65 detí vo veku od 0 do 12 

rokov. Deti sa dobre zabávali a tancovali, Mikuláš s čertom a anjelmi im rozdali sladké balíčky 

a koniec programu sme zavŕšili premietaním animovanej rozprávky.  

K predmetnej akcii sa pochvalne vyjadrila aj poslankyňa Ing. Pankuchová. 

24.5. Starosta obce informoval poslancov o oprave zástavky smerom na Trnkov, že sa 

v opravách bude pokračovať v jarných mesiacoch, pretože momentálne boli zlé poveternostné 

podmienky a nedalo sa pokračovať v opravách. 
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24.6. Starosta obce informoval poslancov o technicko-architektonickej štúdii – projektový 

zámer Prestavba a prístavba MŠ v obci Lada, ktorú realizuje mArchus Plus, s.r.o.,  

Chmeľová 3, 080 05 Prešov- Solivar na základe verejného obstarávania. 

24.7. Poslankyňa Ing. Pankuchová informovala o podnete p. Liberu, Lada 19, ktorý sa sťažoval 

na vypúšťanie žúmp do jeho priekopy. Ing. Pankuchová navrhuje, aby sa vyhotovil obežník 

s informáciami ako ťahať žumpy a riešenie likvidácie odpadu a žúmp. 

 

25.  Záver  

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

obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:25 hod. 

 

 

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

                           

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

         Ing. Milan Hudák 

                                                                                                           starosta obce 

 

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

 

                                              

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

 


