OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
30. júna 2017 o 18.00 hod. v kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a/ starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b/ poslanci OZ:
Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Kvetoslava Vargová
Neprítomní:
ospravedlnení : Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
neospravedlnený : -/c) ostatní prítomní:
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Beáta Baková - účtovníčka
Ladislav Maťáš – predseda DHZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila 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 sú
prítomní 4 poslanci OZ, takže v zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení je
toto zasadnutie uznášaniach schopné.
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila s programom rokovania obecného zastupiteľstva,
ktorý bol nasledovný:
1. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice .
2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
3. Návrh Záverečného účtu za rok 2016 a stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce.
4. Rozpočtové opatrenie číslo 2/2017 zo dňa 30.6.2017.
5. Plán práce o kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
6. Oboznámenie s výzvou z Programu rozvoja vidieka číslo 22/PRV 2017 – komunitné centrum.
7. Rôzne:
a) Informácia o ukončení jarného kola futbalového klubu
b) Stanovisko DHZ k výjazdom
c) Informácia o realizácií projektu verejného osvetlenia firmou ENERKOS – VSD a.s. Košice –
výstavba sieti región Michalovce.
d) Rekonštrukcia obecného rozhlasu
e) Výmena okien a dverí v MŠ.
f) Zhodnotenie Čurbesu 17.6.2017.
g) Informácia o poskytnutí dotácie z MF SR na prekrytie strechy obecného úradu.
h) Žiadosť Gabriela Lukáča SHR o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v areáli hospod. dvora
Piesky o výmere 54 m2.
ch) multifunkčné ihrisko
8. Diskusia.
9. Záver

Predložený program bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci :
Hlasovanie : Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Kvetoslava Vargová

Priebeh jednania :
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
Za zapisovateľku bola poverená: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci: Kvetoslava Vargová,
Mária Čuhaničová
Hlasovanie : Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Kvetoslava Vargová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že
uznesenia z 21. 6. 2017 od čísla 1/3/2017 -2/3/2017 boli splnené.
Na základe toho bolo prijaté
Uznesenie číslo 1/4/2017
Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ
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 zo dňa 21.6.2017.
Hlasovanie : Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Kvetoslava Vargová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Návrh Záverečného účtu za rok 2016 a stanovisko HK k návrhu záverečného účtu
obce.
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
S návrhom záverečného účtu obce za rok 2016 oboznámila Beáta Baková – účtovníčka obce.
Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice číslo 1.
S odborným stanoviskom HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 oboznámila p. Mišková
HKO. Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice č. 2.
Nakoľko k predloženému návrhu záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za rok 2016
a k stanovisku HK k návrhu záverečného účtu obce neboli vznesené pripomienky, bol prednesený
návrh na
Uznesenie číslo 2/4/2017
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K návrhu Záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za rok 2016 a odborné stanovisko HK
k návrhu záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za rok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie:
- odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za rok 2016
II. S ch v á ľ u je :
a) záverečný účet obce Bánovce nad Ondavou za rok 2016
b) celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad.
c) použitie prebytku hospodárenia v sume ....................... 44 535,22 €,
zisteného podľa ustanovenia podľa § 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, :
na tvorbu rezervného fondu ....................................... 44 535,22 €
Hlasovanie : Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, , Ing. Igor Lukáč, Kvetoslava Vargová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 zo dňa 30.6.2017.
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka
K rozpočtovému opatreniu číslo 2/2017 zo dňa 30.6.2017 dodala, že celkový rozpočet obce sa oproti
schválenému rozpočtu zvýši jak v príjmovej, tak aj o výdavkovej časti o sumu 11 281,50 €.
- Príjmová časť sa zvyšuje o sumu 11 281,50 € a to navýšením príjmov zo správnych poplatkov ,
príjmy z dobropisov, grantu FLAGA na Čurbes, granty z nadácie NAFTA na učebné pomôcky
a údržbu budovy MŠ, dotácie pre DHZ, dotácie z MF SR a na prenesený výkon štátnej správy.
- Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje o sumu 11 281,50 € a to čerpaním poskytnutých dotácií na
uvedený účel, na ktoré boli poskytnuté , presunom finančných prostriedkov z kapitálového
rozpočtu na bežné výdavky. Ostatné zmeny sa týkajú presunom finančných prostriedkov medzi
jednotlivými položkami na vykrytie nerozpočtovaných výdavkov : nákupu prístrojov a zariadení
(kamera a piano do domu smútku), výdavky (mzdové) spojené s odchodom zamestnanca do
dôchodku (odchodné, odstupné); nemocenské dávky, navýšenie výdavkov zimnej údržby ciest
a komunikácií a zvýšenie preddavkov na plyn v Klube.
- Navýšenie položky na rekonštrukciu has. Stroja v sume 705,00 € / 0320 718 005/ znížením
položky z 05030717001/ - kapitálového rozpočtu.
Preložený návrh rozpočtového opatrenia číslo 2/2017 zo dňa 30.6.2017 tvorí prílohu zápisnice
číslo 3.
V rámci diskusie vystúpili:
Predseda DHZ p. Ladislav Maťaš sa vyjadril k financovaniu DHZ – oprava hasičského stroje, kde je
potrebné dofinancovať DPH v sume 705,00 €, nakoľko došlo k nedorozumenie pri rokovaní o výške
opravy, kde nebola započítaná DPH. Ďalej sa vyjadril, že výška dotácie na činnosť DHZ vo výške
1 000,00 € do konca roka postačuje.
Michal Ďurík –poslanec OZ sa vyjadril k zmene rozpočtu a to k činnosti DHZ, kde odporučil, že
členovia DHZ sa zúčastňujú rôznych súťaží, majú dobré výsledky, odporučil ponechanie pôvodnej
výšky dotácie na činnosť, úhradu DPH zrealizovať z rozpočtu obce.
S týmto súhlasila aj starostka obce.
Predložený návrh na zmenu rozpočtu s doplnením vyfinancovania DPH na opravu hasičského stroja
poslanci jednohlasne súhlasili.
Na základe predloženého návrhu na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 2/2017 zo dňa
30.6.2017 a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na

Uznesenie číslo 3/4/2017
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K rozpočtovému opatreniu číslo 2/2017 zo dňa 30. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
I. S ch v á ľ u j e :
a) zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 2/2017 zo dňa 30.6.2017 na základe
predloženého návrhu s doplnením vyfinancovania DPH na opravu hasičského stroja , ktoré
tvorí prílohou zápisnice.

Hlasovanie : Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Kvetoslava Vargová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: Ing. Igor Lukáč
5. Plán práce o kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Predkladá: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce, ktorá podrobne ešte oboznámila poslancov
s návrhom plánu kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2017. Dodala, že návrh plánu práce bol zaslaný
všetkým poslancom e-mailovou poštou, tento plán práce je stále otvorený a môže sa v priebehu roka
priebežne dopĺňať. V závere požiadala poslancov o doplňujúce návrhy resp. pripomienky. Plán práce
tvorí prílohu zápisnice č.4.
Na základe predloženého návrhu VZN a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 4/4/2017
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K Plánu práce kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2017.
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I.S ch v á ľ u j e :
Plán práce kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2017.
Hlasovanie : Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Kvetoslava Vargová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Oboznámenie s výzvou z Programu rozvoja vidieka číslo 22/PRV 2017 – komunitné centrum.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Starostka informovala poslancov, že na komunitné centrum už bola podaná žiadosť vo februári
2016. Po podaní žiadosti výzva bola zrušená. Teraz vyšla nová výzva, požiadala poslancov, či je
potrebné opätovne ísť do nej, nakoľko si to vyžiada novú investíciu na spracovanie novej žiadosti
alebo to nechať tak. Uzávierka na podanie výziev je 30.11.2017. Projektová dokumentácia je platná.
Spracovanie žiadosti nás stalo cca 1 300,00 €ur. V závere požiadala poslancov, aby sa k tomu
vyjadrili.
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Igor Lukáč - posl. OZ mal dotaz, či by žiadosť nespracoval, ten kto spracoval prvú žiadosť.

Poslanci v rámci diskusie sa vyjadrili, aby sa obec opätovne zapojila do výzvy.
Po prednesení informácie starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh
na
Uznesenie číslo 5/4/2017
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie:
Oboznámenie starostkou obce s výzvou z Programu rozvoja vidieka číslo 22/PRV 2017 –
Komunitné centrum .
II. S ch v á ľ u j e :
Zapojenie sa obce do s výzvy z Programu rozvoja vidieka číslo 22/PRV 2017 – komunitné centrum.
Hlasovanie : Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Kvetoslava Vargová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Rôzné:
a) Informácia o ukončení jarného kola futbalového klubu
Vzhľadom na to, že sa predseda TJ p. Babjak na OZ nedostavil, aby podal správu o ukončení
jarného kola p. starostka požiadala poslancov, aby sa k tomu vyjadrili.
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Igor L ukáč – posl. OZ k futbalu dodal, že hráči svoje odmeny dostali.
Michal Ďurík – posl. OZ – povedal, že podľa informácií, že má podlžnosti.
p. starostka dodala, že aj obci nezúčtoval poskytnutú dotáciu. V závere dodala, že obec ho
písomne výzve, aby predložil na vyúčtovanie doklady jarnej sezóny.
b)Stanovisko DHZ k výjazdom .
Starostka obce informovala poslancov OZ so zápisnicou DHZ číslo 1/2017 zo dňa 8.5.2017 k
výjazdom požiarneho motorového vozidla. Poslanci podanú informáciu zobrali na vedomie.
c) Informácia o realizácií projektu verejného osvetlenia firmou ENERKOS – VSD a.s. Košice –
výstavba sieti región Michalovce.
Starostka informovala poslancov o realizácií projektu VO, ktorú bude realizovať firma ENERKOS –
VSD a.s. Košice - výstavba sieti región Michalovce. Dodala, že s prácami sa začne 3. a 4. Júla
2017 a 10. Júla 2017 bude prerušená dodávka el. prúdu v obci. Je potrebné ešte osadiť stĺp pri rím.
kat. kostole, ktorý máme dohodnutý od p. Gajdoša, len je potrebné určiť miesto osadenia, previesť
stĺp a o osadiť. Tieto veci bude potrebné doriešiť s farárom.
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Igor Lukáč – posl. OZ ako sa prevezie z obce Trhovíšť a ako sa osadí, že on na to dozrie, aby sa
nič nestalo.
Poslanci odporučili, aby sa prerušená dodávka el. prúdu dala aj na internetovú stránku obce, ako aj
informovať občanov aj cestou miestneho rozhlasu.
d) Rekonštrukcia obecného rozhlasu
p. starostka dodala, že na rekonštrukciu miestneho rozhlasu je spracovaná projektová
dokumentácia. Nakoľko rekonštrukcia je finančne náročná, odporučila rekonštrukciu urobiť
svojpomocne. Požiadala poslancov OZ, aby sa k danej veci vyjadrili.
V rámci diskusie vystúpili:
Poslanci jednohlasne súhlasili, aby sa rekonštrukcia obecného rozhlasu vykonala svojpomocne.

e) Výmena okien a dverí v MŠ.
p. starostka informovala poslancov o podaní žiadosti na NAFTU na výmenu okien v kuchyni
a šatni a výmenu vchodových dverí v MŠ. Oficiálne ešte nemáme podpísanú zmluvu, avšak je
prisľúbené. Výška dotácie je cca 1 000,00 – 1 500,00 €ur. Odporučila, aby sa práce previedli počas
školských prázdnin. Z toho dôvodu je potrebné osloviť tri firmy a vybrať dodávateľa ako aj určiť
veľkosť okien, či nechať podľa pôvodného stavu alebo typizované, hoci budú trochu menšie.
V rámci diskusie vystúpili:
Poslanci sa zhodli na bielych oknách, veľkosť – typizované, odporučili osloviť tri firmy a vybrať
dodávateľa s najnižšou sumou.
f)Zhodnotenie a vyúčtovanie Čurbesu , konaného dňa 17.3.2017
Starostka zhodnotila priebeh čurbesu, akcia prebehla podľa harmonogramu, účasť bola
nižšia oproti minulým rokom, čo ovplyvnilo počasie.
g) Informácia o poskytnutí dotácie z MF SR na prekrytie strechy obecného úradu.
Starostka informovala poslancov, že na základe žiadosti OcÚ na MF SR na prekrytie strechy
obecného úradu, bolo našej žiadosti vyhovené. Bola nám poskytnutá dotácia v sume 5 000,00 €.
Ďalej dodala, že prekrytie strechy si vyžiada viac finančných prostriedkov, ako je dotácia.
Odporučili starostke obce osloviť tri firmy a vybrať dodávateľa s najnižšou hodnotou.
h) Žiadosť Gabriela Lukáča SHR o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v areáli hospod. dvora
Piesky o výmere 54 m2.
Starostka obce informovala poslancov so žiadosťou p. Lukáča o odkúpenie pozemku pod stavbami
na Pieskoch o výmere 54 m2. Dodala, že sa jedná o majetok obecný, tento môže odpredať v rámci
osobitného zreteľa, nakoľko menovaný je vlastník budov. Ďalej dodala, že starostka preverí
právny postup odpredaja.
ch) multifunkčné ihrisko
Starostka obce informovala poslancov, že zo strany mládeže v obci sú pripomienky k vybudovaniu
multifunkčného ihriska. Zhodnotila doterajšiu úroveň jednotlivých verejných budov a parkov
v obci, kde mládež ničí zeleň a budovy v obci. Dodala, že na vybudovanie multifunkčného ihriska
je potrebných cca 50 tis. €uro. Navrhla OZ , že keď je to tak potrebné, aby obec zobrala úver
resp. použila časť fin. prostriedkov z rezervného fondu.
V rámci diskusie poslanci súhlasili s výstavbou multifunkčného ihriska, ale budú hľadať
efektívnejší spôsob vyfinancovania.
Na základe predložených informácií a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 6/4/2017
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K bodu rôzné
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
a) Informáciu o ukončení jarného kola futbalového klubu
b) oboznámenie so zápisnicou DHZ číslo 1/2017 zo dňa 8.5.2017 k výjazdom požiarneho
motorového vozidla
c) Informáciu o realizácií projektu verejného osvetlenia firmou ENERKOS – VSD a.s. Košice –
výstavba sieti región Michalovce.

d) o rekonštrukcia obecného rozhlasu
e) o výmene okien a dverí v MŠ.
f) Zhodnotenie Čurbesu 17.6.2017.
g) Informáciu o poskytnutí dotácie z MF SR na prekrytie strechy obecného úradu.
h) Žiadosť Gabriela Lukáč SHR o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v areáli hospod. dvora
Piesky o výmere 54 m2.
ch) informáciu o vybudovaní multifunkčného ihriska
II. Žiada obecný úrad,
a) aby sa prerušená dodávka el. prúdu 10.7.2017 zverejnila na internetovú stránku obce
a občanov včas informovať aj cestou miestneho rozhlasu.
b) osloviť tri firmy a vybrať dodávateľa na osadenie okien v MŠ s najnižšou hodnotou, Okná osadiť
biele a typizované.
c) osloviť tri firmy a vybrať dodávateľa s najnižšou hodnotou na prekrytie strechy na obecnom
úrade.
III. S ú h l a s í
s vykonaním rekonštrukcie miestneho rozhlasu svojpomocne.
Hlasovanie : Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Kvetoslava Vargová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08 . Diskusia
Ing. Igor Lukáč – posl. OZ požiadal starostku obce, že na základe pripomienok rodičov, ktorí chodia
s deťmi do obecného parku – Keltský stromový kalendár o vybudovanie oplotenia,
nakoľko sa nachádza v tesnej blízkosti štátnej cesty II. triedy, po parku behajú
malé detí a môžu kedykoľvek vybehnúť na cestu. Tým by sa predišlo úrazom
a zbytočným problémom .
Ľudmila Ďurčáková – starostka obce informovala poslancov OZ s rozmiestnením kamier po obci.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, starostka obce diskusiu ukončila.
9. Z á v e r
Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa
poďakovala prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila o 21.30 hodine.

.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
overovatelia :
Kvetoslava Vargová .............................................
Mária Čuhaničová

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

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

