OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
29. decembra 2015 o 17.00 hod. v kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a/ starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b/ poslanci OZ:
Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Peter Ihnát Ing. Phd, Mária Čuhaničová, Ján Tomáš
Neprítomní :
ospravedlnení : Michal Ďurík, Kvetoslava Vargová
neospravedlnený : -/c/ ostatní prítomní:
Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková,
ktorá prítomných privítala a konštatovala, že toto bolo zvolané v súlade s § 12 odst. 1 zákona
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zároveň konštatovala, že z celkového počtu 7 poslancov OZ , na dnešnom zasadaní je
prítomných 5 poslancov OZ, takže v zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
je toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci:
Mária Čuhaničová
Ján Tomáš
Za zapisovateľku bola poverená: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila s programom rokovania obecného zastupiteľstva,
ktorý bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci.
1.
2.
3.

Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Zmena rozpočtu -rozpočtovým opatrením číslo 8/2015.
Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bánovce nad Ondavou na roky
2014-2020.
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Priebeh jednania :

1.Kontrola plnenia uznesenia z 6. zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že
uznesenia zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 7.12.2015 boli splnené. Na základe toho bol predložený návrh
uznesenia.

Uznesenie číslo 1/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. Berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení z 6. zasadnutia OZ dňa 7.12.2015
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Peter Ihnát Ing. Phd, Mária Čuhaničová,
Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

2. Zmena rozpočtu -rozpočtovým opatrením číslo 8/2015.
Predkladá: Ďurčáková – starostka obce
Predložila poslancom dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu číslo 8/2015, ktorú je potrebné
urobiť ešte v tomto roku. Zmena rozpočtu sa týka zvýšenia príjmovej časti rozpočtu o 41 336,26 €,
ktorá sa týka zvýšenia neplánovaných príjmov ako sú: výnos dane z príjmov, vrátky soc. Poisťovne ,
z dôvodu prehodnotenia rozpočtu a to: u dani z pozemkov FO, TKO a prenájmu pozemkov ako aj
dotácii v celkovej výške 32 375,00 €, z toho z enviromentálneho fondu – na odstránenie čiernej
skládky vo výške 31 892,00 €, z recyklačného fondu 148,00 €, dotácie na predškolské detí 272,00 €
a zníženia dotácie na stravu a školské potreby v sume – 27,00 €. Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje
o sumu 41 336,26 €. Zvýšenie sa týka úpravy miezd na úseku obecného úradu v súvislosti
s preplatením nevyčerpanej dovolenky a vyplatenie odstupného odchádzajúcej pracovníčky OcÚ do
dôchodku. Týka sa to p. Geročovej. Odchodné bude vyplatené v súlade s ust.- §63 odst. 1 písm. b ZP
a odstupné v zmysle ust. 76 ZP.
Ján Tomáš -posl. mal dotaz ako je to uvedené v kolektívnej zmluve.
P. starostka odpovedala, že obec má kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, podľa ktorej má nárok na
odchodné a odstupné..
Peter Ihnát Ing. Phd - povedal, že voči vyplateniu odchodného a odstupného p. Geročovej , ktorá
bola dlhoročnou pracovníčkou OcÚ nemá námietky.
S týmto stanoviskom sa zhodli aj ostatní poslanci.
Starostka dodala, že ostatné výdavky sú na odstránenie čiernej skládky – spoluúčasť obce , výdavky
na poskytnuté dotácie, uhradenie projektovej dokumentácie na Komunitné centrum. Dôvodová
správy tvorí prílohu zápisnice č. 1 a návrh na zmenu rozpočtu tvorí prílohu číslo 2.
Starostka dalej dodala, že v rozpočte sú ešte nevyčerpané prostriedky na položke 0451 633006 41a
preto predniesla návrh na zakúpenie vlečky za malotraktor v sume cca 395,00 € a snehovej radlice na
odpratavanie snehu z chodníkov, na cintoríne a pod. . Maloktrator sa využíva pri rôznych akciách
poriadaných obecným úradom, pri čistení snehu a pod. Keby za ním bola vlečka tak by mal
všestranné využitie. Zároveň predniesla návrh aj na zakúpenie hlinikového rebríka, lebo starý je
poškodený a nechce, aby došlo k úrazom.
Ing. Igor Lukáč – povedal, že traktor s vlečkou sa dá využívať aj pri čistení miestneho cintorína a pod.
Peter Ľoch – súhlasil s predloženým návrhom starostky obce.
Ján Tomáš – mal dotaz, k požiarnemu autu, ktorý obec dostala od p. Kaliňáka, aby sa počítalo s fin.
prostriedkami na jeho prevádzku, poistku a pod.
P. starostka k tomu dodala, že auto je prepožičné na 4 roky. O prepožičke je uzavretá zmluva
s Ministerstvom vnútra SR a Obcou Bánovce nad Ondavou.
Na základe predloženej dôvodovej správy a návrhu na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo
8/2015 na rok 2015 a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na uznesenie:

Uznesenie číslo 2/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. Berie na vedomie:
Dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu číslo 8/2015
II. S ch v á ľ u j e :
a) zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 8/2015 na rok 2015.
b) nákup vozíka za malotraktor, snehovej radlice a hliníkového rebríka v sume960,00 €
c) presun finančných prostriedkov z položky 0451 633006 41
na položku 0560 633004 41 vo výške 960,00 € na nákup vozíka za malotraktor, snehovej
radlice a hliníkového rebríka.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Peter Ihnát Ing. Phd , Mária Čuhaničová,
Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bánovce nad Ondavou
na roky 2014-2020.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
V úvode p. starostka dodala, že PHSR bol doručený každému poslancovi e-mailovou poštou
a niektorým aj v písomnej forme. Upozornila poslancov na chyby, ktoré boli vyznačené červenou
farbou.
V závere požiadala poslancov, aby k predloženému návrhu zaujali svoje stanovisko:
Peter Ihnát Ing. Phd – doplniť spracovanie súdnoznaleckých úkonov v odbore doprava železničné
odvetvie – odhad hodnoty koľajových vozidiel a nehody v železničnej doprave. Je potrebné
zohľadniť v objektoch IBV aj budovy jedno -dvojpodlažné s rovnou strechou str.23. Na strane 24
opraviť občianska a technická vybavenosť – opraviť vlakovú zástavku na žel. stanicu a následne
v celom dokumente. N str. 48 chýba informácia o internetových pripojeniach (Dalnet,
Minet a pod.)
Poslanci OZ s predloženými pripomienkami jednohlasne súhlasili.
Po oboznámení s PHSR na roky 2014-2020 a vznesených pripomienok bol predložený návrh na
uznesenie
Uznesenie číslo 3/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e :
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bánovce nad Ondavou na roky 2014-2020 po
zapracovaní prednesených pripomienok.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Peter Ihnát Ing. Phd, Mária Čuhaničová,
Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

4. Rôzné:
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková
Predložila návrh na uskutočnenie novoročného zasadnutia OZ v mesiaci január 2016. Požiadala
poslancov o určenie presného termínu.
Poslanci sa zhodli na deň 2.1.2016 o 18.00 hod. v Múzeu.

Uznesenie číslo 4/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. U r č u j e

Termín novoročného zasadnutia OZ na deň 2.1.2016 o 18.00 hod. v Múzeu.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Peter Ihnát Ing. Phd, Mária Čuhaničová,
Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Diskusia
Peter Ihnát Ing. Phd mal pripomienku k poskytovaniu mimoriadnych odmien, že tieto predkladať na
schválenie v súlade s Poriadkom odmeňovania poslancov OZ...
Starostka predniesla návrh na mimoriadne odmeny :
- zástupcovi starostky obce za rok 2015 Ing. Igorovi Lukáčovi vo výške 300,00 €,
- odmenu hlavnej kontrolórky obce za rok 2015 p. Marta Miškovej vo výške 200,00 €.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, starostka obce diskusiu ukončila.
6. Z á v e r:
Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa poďakovala
prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila.

.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
overovatelia :
Mária Čuhaničová ......................................
Ján Tomáš

Zapísala:
Marta Mišková ..................................

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

