OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
dňa 9. 11. 2017 o 17.30 hod. v kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a) starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b) poslanci OZ:
Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Neprítomní: ospravedlnení : Ing. Peter Ihnát PhD, Kvetoslava Vargová ,
neospravedlnený : -/c) Ingrid Maďarová – pracovníčka OcÚ
Beata Baková – účtovníčka
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 5 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 , určenie overovateľov zápisnice .
2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
3. K rozpočtovému opatreniu číslo 4/2017 zo dňa 13.10.2017 a číslo 5 /2017 zo dňa 9.11.2017.
4. Správa nezávislého audítora za rok 2016
5. List ohľadne osvetlenia cintorínskej ulice
6. Odpredaj pozemku p. Lukáčovi
7. Rôzne
a) Čurbes 2018
b) Strecha obecného úradu
c) Komunitné centrum
d) Kanalizácia obce
e) Oplotenie obecného parku
f) Kamerový systém
g) Miestny rozhlas
h) Zhodnotenie volieb do VÚC v našej obci
ch) Úcta k starším
8. Diskusia
9. Z á v e r
Predložený program bol schválený bez pripomienok.
Za program hlasovali všetci prítomní poslanci : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč,
Peter Ľoch, Ján Tomáš

Priebeh jednania :
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
Za zapisovateľku bola poverená: Ingrid Maďarová - pracovníčka OcÚ
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci: Michal Ďurík , Ing. Igor Lukáč
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Kontrola plnení uznesení zo 5. zasadnutia OZ.
Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že
posledné zasadnutie OZ sa uskutočnilo 23.8.2017, na ktorom boli prijaté uznesenia číslo
1/5/2017 – 3/5/2017 boli splnené. K uzneseniu 3/5/2017 dodala, že v bode II. , bolo odporučené
starostke obce vstúpiť do jednania s firmou FURA o prenájom veľkokapacitného kontajnera. K tomu
dodala, že po jednaní s uvedenou firmou dlhodobý prenájom pre obec je nevýhodný, nakoľko
kontajner po pristavení je 10 dní zdarma, potom sa účtuje 50 centov za deň. Z uvedeného dôvodu,
bol objednaný veľkokapacitný kontajner uzamykateľný v sume 1 344,00 € - drobný stavebný odpad.
Pôvodný bol premiestnený na miestny cintorín.
Na základe toho bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 1/6/2017
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 23.8.2017.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Rozpočtovému opatreniu číslo 4/2017 zo dňa 13.10.2017 a číslo 5 /2017 zo dňa 9.11.2017
Predkladá : Beáta Baková – účtovníčka
Podrobne oboznámila poslancov s položkami , na ktorých dochádza ku zmene rozpočtu,. Návrhy na
zmenu rozpočtu boli odoslané e-mailovou poštou spolu s pozvánkou všetkým poslancom. Návrhy
rozpočtových opatrení tvoria prílohu zápisnice číslo 1 a číslo 2.
P Ďurčáková - starostka informovala o havarijnom stave strechy na Múzeu a dodala,, že je
potrebné do zimy vymeniť časť krovu a krytiny na najkritickejších miestach a na celej streche
doplniť chýbajúce eternity.
V rámci diskusie vystúpili:
Peter Ľoch – hovoril k výmene strechy a mal dotaz, že keď sa v tomto roku vymení časť strechy zo
severnej strany, či bude možné vymeniť neskoršie pokračovať vo výmene krytiny na ostatných
častiach strechy. Mal dotaz, či sa dajú aj nové okapové rúry.
Ján Tomaš – mal dotaz či bude potrebné zabezpečiť plošinu.
Michal Ďurík – povedal, že budova je vysoká, bude potrebné zabezpečiť plošinu.
Starostka k tomu dodala, budú sa dávať aj nové okapové rúry na poškodených miestach a bude
potrebné zabezpečiť aj plošinu.
V závere sa poslanci zhodli, že je nutné previesť opravu strechy ešte v tomto roku a je potrebné
navýšiť rozpočet o 900,00 Eur v bežnom rozpočte v príjmovej a výdavkovej časti.
Na základe predloženého návrhu rozpočtového opatrenia a vznesených diskusných príspevkov bol
predložený návrh na

Uznesenie číslo 2/6/2017
K rozpočtovému opatreniu číslo 4/2017 zo dňa 13.10.201 a číslo 5 /2017 zo dňa 9.11.2017
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. Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie číslo 4/2017 zo dňa 13.10.2017 schválené starostkou obce.
II. S ch v á ľ u j e :
Zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 5/2017 zo dňa 9.11.2017 na základe predloženého
návrhu s navýšením rozpočtu o 900,00 Eur v bežnom rozpočte v príjmovej a výdavkovej časti.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Správa nezávislého audítora za rok 2016
Predkladá : Ľudmila Ďurčáková – starostka obce dodala, že audit dopadol dobre , správa nezávislého
audítora bola odoslaná všetkým poslancom e-mailovou poštou.
p. Beáta Baková - účtovníčka k tomu ešte dodala, že p. audítorka ju upozornila na nové zmeny
v zákone, ktoré bude potrebné zaviesť do rozpočtovníctva od budúceho roka.
Na základe oboznámenia so správami audítora bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 3/6/2017
K správe nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a výročnej
správy zostavenej k 31.12.2016 obce Bánovce nad Ondavou.
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a výročnej správy zostavenej
k 31.12.2016 obce Bánovce nad Ondavou.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. List ohľadne osvetlenia cintorínskej ulice
Predkladá: starostka obce,
k tomu dodala, že dňa 30.8.2017 bol doručený list na Obecný úrad. Kópia listu bola e-mailovou
poštou zaslaná spolu s pozvánkou všetkým poslancom OZ. Ďalej konštatovala, že na poslednom
zasadnutí OZ ešte pred doručením tohto listu tento problém bol prejednávaný. Každá domácnosť na
cintorínskej ulici obdržala list z Obecného úradu spolu s kópiou zápisnice, bod č.4 a /, že OZ sa s tým
zaoberalo a postupovalo podľa v vyjadrení poslancov OZ. Stromy, ktoré sú umiestnené na obecnom
pozemku boli orezané a požiadali sme VSD o dlhší výložník na svetle pri Vajdovi. Keďže sa musel
robiť dodatok k zmluve, všetko to trvalo veľmi dlho. Výložník bol namontovaný začiatkom novembra
2017. Nakoľko zo strany občanov na tejto ulici je nespokojnosť, že osvetlenie nie je postačujúce
a žiadajú umiestniť svietidla na každom stĺpe. Na základe toho, bol zo strany obce zabezpečený
posudok osvetlenia komunikácie Cintorínskej ulice firmou O.S.V.O. COMP a.s. Prešov. Výsledkom

posudku bol nevyhovujúci stav osvetlenia Cintorínskej ulice. Na základe tohto stanoviska starostka
navrhla zvýšiť LED svietidiel o 4 ks , ktoré bude potrebné riešiť dodatkom k zmluve.
Vyjadrenia poslancov:
Peter Ľoch – poslanec OZ povedal, či počet svietidiel v dedine je taký istý ako bol pred
rekonštrukciou a ako je to, že menej svietidiel je na ulici.
Starostka dodala, že hlavná ulica musela byť osvetlená viac ako bočné ulice.
Michal Ďurík – poslanec OZ sa spýtal, či nepostačujú 2 svietidla, ale 4.
Ing. Igor Lukáč – poslanec OZ navrhol slabšie svetla ako sú na Vidume.
Ján Tomáš – poslanec OZ povedal, že tma je na ulici od brány cintorína p. Semjana, príčinou sú
stromy v predzáhradke u Čižmára, Vajdy a Semjana.
Nakoniec sa poslanci dohodli, že idú to všetko preveriť priamo do terénu.
Po obhliadke sa poslanci zhodli, že je potrebné dodať tri svietidla namiesto navrhovaných štyroch.
Ján Tomáš – navrhol, aby boli dlhšie výložníky a požiadať firmu, aby ich namontovala súčasne
s namontovaním vianočného osvetlenia. Ešte dodal, že svietiť svetla začínajú pomerne skoro
a neskoro sa vypínajú.
Starostka dodala, že tento problém už prejednávala s firmou VSD , ktorej by malo na tom záležať,
nakoľko obec platí stále rovnaký paušál, nie podľa dĺžky svietivosti a podľa spotreby. Stanovisko VSD
bolo také, že tam sú umiestnené astro hodiny, ktoré regulujú svietivosť a musia sa prestaviť
prostredníctvom počítača.
Peter Ľoch povedal, že na konci ulice, kde on býva dvakrát pri silnom vetre minulý mesiac vypadlo
osvetlenie.
Starostka k tomu dodala, že predtým bol tento problém aj na cintorínskej ulici a v centre obce. Keď
VSD orezalo stromy a dali rozporky tento problém sa vyriešil a preto navrhla VSD orezať stromy a dať
rozporky.
Na základe podanej informácie starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bol predložený
návrh na
Uznesenie číslo 4/6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Dodatok k zmluve o rozšírenie LED svietidiel na Cintorínskej ulici v počte 3 ks.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06.Odpredaj pozemku p. Lukáčovi
Predkladá: starostka obce,
Ktorá oboznámila poslancov, že sa jedná o pozemok parcela číslo 3810 o výmere 17003 m2 –
zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV 2257 – spôsob využitia – 22 pozemok - poľná cesta, ktorá
je vo vlastníctve obce Bánovce na Ond. Z tejto parcely geometrickým plánom 14328810-117/2017
boli odčlenené parcely 3810/2 – 38 m2, 3810/3 o výmere 11 m2 a parcela číslo 3810/4 o výmere
5 m2 - ktorá je vedená ako prístupová cesta na Ondavu, jedna sa spolu o 54 m2. Od roku 1930 je na
tomto pozemku postavená maštáľ . Nakoľko Gabriel Lukáč je vlastníkom tejto budovy a mieni ju
majetkoprávne vysporiadať, podal žiadosť o odkúpenie tejto výmery. Zákon umožňuje takýto predaj
obecného majetku formou osobitného zreteľa v súlade s § 9a odsek 8 písm. e zákona 138/1991 Zb.
o majetku obci v z.n.p. Postup predaja je taký, že OZ schváli sumu na jeden meter štvorcový, ktorý
sa zverejní na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Po tejto lehote sa
vyhotoví kúpno-predajná zmluva, ktorú následne schváli OZ.

V rámci diskusie vystúpili:
Peter Ľoch – poslanec OZ mal dotaz, kde sa tieto pozemky nachádzajú.
p. Durčaková starostka obce predložila poslancom geometrický plán a mapku, pod ktorými sa tieto
pozemky nachádzajú.
P. Ľoch – poslanec navrhol 0,20 €ur za meter štvorcový.
Starostka dala hlasovať, za boli dvaja poslanci, traja sa zdržali, návrh neprešiel.
Starostka dodala, že zisťovala hodnotu pozemku na poľ. Družstve v Trhovište za akú cenu oni
nakupujú ornú pôdu, cena sa pohybuje od 0,20 – 0,30 Eur za meter štvorcový. Hodnota ornej pôdy
a trvalých trávnych porastov v okrese Michalovce na www.mzdovecentrum . sk je: orná pôda 0,5234 €r za meter štvorcový a trvalé trávne porasty 0,1088 € , obec Bánovce nad Ond . má
v evidencii majetku obce túto parcelu vedenú v hodnote 0,129788 za meter štvorcový.
Na základe toho p. Ďurík predniesol návrh sumy 1,00 €ur za meter štvorcový.
Na základe hlasovania za 1,00 €uro hlasovali 4 poslanci, jeden sa zdržal.
Na základe predloženej informácie starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bol
predložený návrh na
Uznesenie číslo 5/6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Odpredaj pozemkov vyčlenenej geometrickým plánom 14328810-117/2017 odčlenené parcely
3810/2 – 38 m2, 3810/3 o výmere 11 m2 a parcela číslo 3810/4 o výmere 5 m2 - ktorá je vedená ako
prístupová cesta na Ondavu, jedna sa spolu o 54 m2 Lukáčovi za sumu 1,00 Eur za jeden meter
štvorcový.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: Ing. Igor Lukáč
7.Rôzne
a) Čurbes 2018
Na poslednom OZ som bola poverená osloviť skupina Drišľak, voľný termín majú 9. Júna 2018. Takže
som, ich objednala, suma je 1 800,00 € na 16.00 hod. Dodala, že v kultúrnom programe ešte
vystúpia deti z MŠ, Ondavčanka a čo je potrebné ešte zabezpečiť:
Všetci poslanci odporučili starostke zabezpečiť balónovú show, drevený kolotoč , aqazabing . Ďalej
odporučili starostke zistiť cenu za vystúpenie rusínskej speváckej skupiny Mikuláš Petrašovský. Keď
by bola výhodná cenová ponuka, starostka by ich zabezpečila.
b) Strecha obecného úradu:
Starostka obce informovala poslancov o prevedení prekrytia strechy, strecha je prekrytá, suma
6 144,50 €, dotácia z MF SR 5 000,00 €ur, vlastné prostriedky 1 450,00 €, Boli opravené komíny
a v zadnej strane od dvora boli dané nové okapové rúry. Čo sa týka opravy strechy na Múzeu, to
bolo prejedané pri zmene rozpočtu.
c)Komunitné centrum
Starostka informovala poslancov, že do 30.11.2017 je termín podania žiadosti na Komunitné
centrum, takže žiadosť sa pripravuje. Nakoľko sa musel zmeniť názov, vybavuje sa stavebné
povolenie, obnovená projektová dokumentácia – s novým názvom, nové vyjadrenia dotknutých
subjektov a nové verejné obstarávania.

d)Kanalizácia obce
V utorok 7.11.2017 malo prebehnúť odovzdávanie staveniska, problém sa vyskytol , že Inžinierske
stavby Košice nedoložili zabezpeku a poistenie stavby. Termín sa posúva.
Ján Tomáš povedal, že so stavbou sa malo začať ešte v roku 2016 a stále sa to posúva.
Ing. Igor Lukáč povedal, že na internetovej stránke sú zverejnené zmluvy medzi Vodárenskou
spoločnosťou a firmami, ktoré budú stavbu zabezpečovať, takže so započatím stavby by sa malo
začať v najkratšom termíne. Ďalej odporučil, aby sa pred realizáciou stavby uskutočnilo verejné
zhromaždenie občanov obce.
Starostka k tomu dodala, že zorganizuje verejné zhromaždenie občanov obce za účasti Vodárenskej
spoločnosti a firiem, ktoré budú stavbu realizovať. Ďalej poprosila p. Lukáča , nakoľko obec má
kameru, aby nafilmoval celú dedinu a hlavne vstupy do dvorov ,ich stav pred realizáciou stavby a po
ukončení stavby. po realizácií stavby, aby potom nevznikali problémy.
e)Oplotenie obecného parku
Ing. Igor Lukáš – poslanec OZ, ktorý je poverený zabezpečením oplotenia obecného parku k tomu
dodal, že materiál zakúpime ešte teraz a s realizáciou sa začne v jarných mesiacoch.
Mária Čuhaničová – posl. OZ dodala, že oplotenie je potrebné urobiť z dôvodu bezpečnosti deti.
f)Kamerový systém
Projekt rozšírenia kamerového systému bol ukončený, momentálne máme 11 kamier, ktoré sú
zamerané na obecný majetok. Vyšla nová výzva do 14.12.2017, kde obec môže požiadať o ďalšie
kamery. Bolo by dobre pokryť park pred kalvínskym kostolom a zadnú bránu na miestny cintorín.
Na doplnenie týchto dvoch kamier bola urobená cenová ponuka v sume 1 845,60 €ur. Zároveň
Požiadala poslancov, či je ešte potrebné okrem týchto dvoch kamier ešte ďalšie.
Poslanci k tomu dodali, že zatiaľ na nové kamery nebudú dopĺnať.
g)Miestny rozhlas
P. Tomáš - poslanec k tomu dodal, že on to nebude robiť so synom, lebo syn je zamestnaný a nemá
dostatok času. Môže to urobiť s kolegom, ale najprv sa s ním musí poradiť. Svoje stanovisko dá na
najbližšie zasadnutie OZ.
Starostka informovala poslancov, že bola oslovená firmou UNIPRIM Humenné na rekonštrukciu
nášho rozhlasu. Na základe to, že už máme vypracovaný projekt na rekonštrukciu MR p. Krížom,
s ktorým táto firma spolupracuje tak by nám tento projekt aktualizovali, vybavili potvrdenia VSD
o umiestnení rozhlasov na elektrické stĺpy a zabezpečili aj revízne správy po ukončení prác. Zatiaľ
nám nepripravili cenovú, ale po predbežnom jednaní suma sa odhaduje na cca 15 000,00 €.
Výhodou je, že firma nie je platcom DPH a úhrady sa môžu prevádzať splátkovým kalendárom.
Poslanci sa zhodli na tom, že po vyjadrení stanoviska p. Tomáša sa vyjadria k niektorej alternatíve.
h)Zhodnotenie volieb do VÚC v našej obci
Starostka zhodnotila výsledky volieb do VÚC, ktoré sa konali dňa 4. Novembra 2017. Dodala, že účasť
v obci bola nízka, čo je na 27 %. Výsledky volieb sú zverejnené na internetovej stránke obce.
ch)Úcta k starším
Pozvala poslancov OZ na akciu „Október – mesiac úcty k starším“, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12.
Novembra 2017 o 15.00 hod. bude v kultúrnom dome. S kultúrnym programom vystúpia detí z MŠ,
Ondavčanka a Hatalovčan.

Na základe predložených informácií a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
Návrh na Uznesenie číslo 6/6/2017
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K bodu rôzne
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 podanú starostkou obce o
a) Čurbes 2018
b) Strecha obecného úradu
c)Komunitné centrum
d)Kanalizácia obce
e)Oplotenie obecného parku
f)Kamerový systém
g)Miestny rozhlas
h)Zhodnotenie volieb do VÚC v našej obci
ch)Úcta k starším
II. Odporúča sa
starostke obce zabezpečiť pred zahájením stavby kanalizácie obce zvolať verejné zhromaždenie
občanov za účasti Vodárenskej spoločnosti a firiem, ktoré budú stavbu realizovať.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08 . Diskusia
M. Čuhaničová - poslankyňa OZ povedala, že autobusová zastávka je preložená z čísla domu 13 na
číslo domu 12. Je tam zlý terén, zle sa vystupuje z autobusu, či by nebolo možné to najako opraviť.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, starostka 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 21.00 hodine.
.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
overovatelia :
Michal Ďurík...............................................
Ing. Igor Lukáč.................................................
Zapísala:
Ingrid Maďarová
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