OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná zo 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
dňa 23. Februára 2018 o 18.00 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) Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Jozef Semjan - DHZ – člen
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 a určenie overovateľov zápisnice .
2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
3. Rozpočtové opatrenie číslo 8/2017.
4. Návrh dodatku č. 9 k VZN obce č. 3/2009 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánovce nad Ond.

5. Návrh dodatku číslo 2 k VZN obce č. 5/2011 o úhradác h za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou Bánovce nad Ond. .
6. K návrhu zmluvy o odpredaji pozemku p. Rokovej nar. 27. 3. 1949 Michalovce Nad Laborcom 40
7. Žiadosť p .Ing. Milana Mošku Bánovce nad Ond.č. 150 o odkúpenie pozemku
o výmere 262,5 m2.
8. Žiadosť p. Bc.Maroša Kubica Luhyňa na prenájom predajného miesta na akcii „Deň obce 2018 „
9.6.2018
9. Rôzne.
a)Žiadosť DHZ Bánovce nad Ond. – krúžok mladých hasičov o poskytnutie príspevku na rok 2018
na materiálne zabezpečenie pre krúžkovú činnosť.
b) MAS
c) Kanalizácia obce
d) Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
e) Klub Zemplínčanov Košice
f)Poľovnícke združenie Bánovce nad Ond.
g)Firma CHILICON s.r.o. , ktorá sa zaoberá servisom plastových okien
h)Detské ihrisko
10. Diskusia
11. 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: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci: Mária Čuhaničová
Michal Ďurík
Za program hlasovali všetci prítomní poslanci : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč,
Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Kontrola plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že
uznesenia z 15. 12. 2017 od čísla 1/7/2017 -12/7/2017 boli splnené.
Na základe toho bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 1/1/2018
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 15. 12. 2017.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

3. Rozpočtové opatrenie číslo 8/2017.

Predkladá : Ľudmila Ďurčáková podrobne oboznámila poslancov s položkami , na ktorých dochádza
ku zmene rozpočtu. Jedná sa o zapojenie cudzích zdrojov do príjmov a výdavkov, CO , ako aj
presunmi medzi položkami bez navýšenia rozpočtu v príjmoch a výdavkoch. Zmena rozpočtu bola
prevedená starostkou obce. Zmena rozpočtu bola odoslaná e-mailovou poštou spolu s pozvánkou
všetkým poslancom. Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice číslo 1. Nakoľko zo strany
poslancov neboli žiadne pripomienky, bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 2/1/2018
K rozpočtovému opatreniu číslo 8/2017
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 8/2017 podľa predloženého návrhu vykonané starostkou obce.

Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Návrh dodatku č. 9 k VZN obce č. 3/2009 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánovce nad Ond.

Predkladá : Ľudmila Ďurčáková, ktorá dodala, že obec na rok 2018 dostane na jedno dieťa 2 772,00
€, a na správu školských objektov 126,00 € na dieťa. Počet zapísaných detí do našej MŠ je 18 detí,
takže obec dostane celkom 49 896,00 € a na budovy 2 268,00 €, spolu 52 164,00 €. Rozdiel medzi
rozpočtom a poskytnutou dotáciou bude znášať obec. Návrh dodatku bol zaslaný e-mailovou
poštou poslancom. Tvorí prílohu zápisnice č. 2.
V diskusii Ján Tomáš – posl. OZ mal dotaz, či sa nebude zatepľovať zadná stena budovy MŠ.
Starostka dodala, že áno že je v pláne na tento rok.
Na základe oboznámenia s dodatkom a diskusného príspevku bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 3/1/2018
K dodatku číslo 9 k VZN 3/2009 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánovce nad Ond.
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
Návrh dodatku č. 9 k VZN obce č. 3/2009 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánovce nad Ond.

II. uznieslo sa na :
Dodatku č. 9 k VZN číslo 3/2009 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Návrh dodatku číslo 2 k VZN obce č. 5/2011 o úhradác h za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou Bánovce nad Ond. .
Predkladá : Ľudmila Ďurčáková, k tomu dodala, že návrh bol zaslaný e-mailovou poštou všetkým
poslancom. Dodala, že dodatkom sa zvýši ročný poplatok v miestnej knižnici z jedného eura na dva
eura. Dodatok tvorí prílohu zápisnice č. 3.
Nakoľko k návrhu dodatku zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 4/1/2018
K dodatku číslo 2 k VZN 5/2011 o úhradách za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou Bánovce nad Ond. .
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
Návrh dodatku číslo 2 k VZN obce č. 5/2011 o úhradác h za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou Bánovce nad Ond. .
II. uznieslo sa na :
Dodatku číslo 2 k VZN číslo 5/2011 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

6. K návrhu zmluvy o odpredaji pozemku p. Rokovej nar. 27. 3. 1949 Michalovce
Nad Laborcom 40
Starostka obce p. Ďurčáková K tomu dodala, že na predchádzajúcom OZ bol schválený odpredaj
pozemku p. Rokovej Nad Laborcom Michalovce, parcelné číslo 480/1 o výmere 65 m2 KÚ
Bánovce nad Ondavou za sumu 2,00 Eur za jeden meter štvorcový, celkom 130,00 €. 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.
Nakoľko táto lehota už uplynulá, starostka predložila návrh kúpno-predajnej zmluvy na schválenie.
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky . Po predložení návrhu zmluvy bol
predložený
Návrh Uznesenie číslo 5/1/2018
K zmluve o odpredaji pozemku p. Rokovej Nad Laborcom 40 Michalovce
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Zmluvu o odpredaji pozemku p. Rokovej Nad Laborcom Michalovce, parcelné číslo 480/1 o výmere
65 m2 KÚ Bánovce nad Ondavou za sumu 2,00 Eur za jeden meter štvorcový, celkom 130,00 €.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Žiadosť p. Ing. Milana Mošku Bánovce nad Ond.č. 150 o odkúpenie pozemku o výmere
262,5 m2 KÚ Bánovce nad Ond.
Starostka obce p. Ďurčáková oboznámila poslancov so žiadosťou p. Mošku. Žiadosť bola odoslaná
všetkým poslancom e-mailovu poštou. V závere požiadala poslancov, aby sa ku žiadosti vyjadrili.
V rámci diskusie vystúpili:
Poslanci navrhli, že nech si urobí oplotenie z vnútornej strany záhrady, že obci to nebude vadiť,
stromy samy o sebe tvoria zábranu pri futbale. Pokiaľ by sme tento pozemok mu odpredali
a v prípade futbalu by tam spadla lopta, tak by nám zabránil vstupu na jeho súkromný pozemok.
Poslanci sa jednohlasne zhodli, že nesúhlasia s odpredajom pozemku. V závere starostka k tomu
dodala, že práve na tomto pozemku sa plánuje výstavba multifunkčného ihriska a to na parcele číslo
29/2 a 29/3, ktorá by mala byť zrealizovaná v tomto roku.
Na základe oboznámenia so žiadosťou a stanoviska poslancov bol predložený
Návrh na uznesenie číslo 6/1/2018
K žiadosť p. Ing. Milana Mošku Bánovce nad Ond.150 o odkúpenie pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I.Berie na vedomie
Žiadosť p .Ing. Milana Mošku Bánovce nad Ond.č. 150 o odkúpenie pozemku o výmere 262,5 m2 .
I.N e s ch v á ľ u j e
odpredaj pozemku p. Milanovi Moškovi Bánovce nad Ondavou č.150 z dôvodu plánovanej
výstavby multifunkčného ihriska v areáli doterajšieho futbalového ihriska.

Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. Žiadosť p. Bc.Maroša Kubica Luhyňa na prenájom predajného miesta na akcii „Deň obce 2018
9.6.2018
Poslanci k žiadosti p. Bc. Maroša Kubicu z Luhyne sa jednohlasne zhodli, že je treba podporiť
domácich podnikateľov a spoločenské organizácie v obci. Na základe tohto stanoviska bol predložený
Návrh na uznesenie číslo 7/1/2018
K žiadosti p. Bc.Maroša Kubica Luhyňa na prenájom predajného miesta na akcii „Deň obce 2018 „
9.6.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I.Berie na vedomie
žiadosti p. Bc.Maroša Kubica Luhyňa na prenájom predajného miesta na akcii „Deň obce 2018 „
9.6.2018
I. Nesúhlasí
S prenájom predajného miesta p. Marošovi Kubicovi Luhyňa na prenájom predajného miesta na
akcii „Deň obce 2018 „ 9.6.2018.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09. Rôzne.
a)Žiadosť DHZ Bánovce nad Ond. – krúžok mladých hasičov o poskytnutie príspevku na rok 2018
na materiálne zabezpečenie pre krúžkovú činnosť.
Starostka oboznámila poslancov so žiadosťou, dodala že na rok 2018 je v rozpočte naplánovaných
2 500,00 € .
P. Semjan - dodala, že je potrebné zakúpiť vzduchovky, , tričká s potlačou, na občerstvenie a na
ručnú striekačku. Jedná sa o počet detí cca 10.
p. Michal Ďurík mal dotaz, koľko by to všetko stalo, či to má vyčíslené .
p. Semjan dodal, že nemá, lebo ceny pušiek sa pohybujú rôzne. Oni potrebujú značku „Sláviu“, lebo
s takou súťažia detí. Cenu musí zistiť.
Ján Tomáš odporučil zakúpenie tričiek s potlačou. Ďalej dodal, aby DHZ a mladí hasiči príspevok od
obce si rozdelili .
Starostka dodala, že je potrebné dodatkom k zmluve rozdeliť, koľko finančných prostriedkov pôjde
pre DHZ a pre krúžok mladých hasičov, určiť na čo konkrétne sa použijú tieto fin. prostriedky.
V závere sa poslanci jednohlasne dohodli o výške príspevku v sume 600,00 €.
b) MAS
Starostka informovala poslancov, že bola schválená MAS , dostaneme peniaze na činnosť, každá
obec môže čerpať fin. prostriedky vo výške cca 70 tis. Eur . Na prvé dva roky 2018-2019 môžeme
čerpať vo výške 37 Tis. €. My sme mali požiadavku na multifunkčné ihrisko a na autobusové zastávky.
Starostka dodala, že už len bude sledovať kedy vyjde výzva.
Pri výbere ihriska poslanci odporučili vybrať kvalitnú trávu, mantinely a siete, nakoľko je to blízko
štátnej cesty. Radšej sa zrieknuť autobusových zastávok a hoci doplatiť z vlastných prostriedkov.

c) Kanalizácia obce
Starostka informovala poslancov , že po dohode s VVS sa dohodla na zvolaní verejného zhromaždenia
občanov obce, ktoré sa uskutoční v stredu 28.2.2018 o 17.00 hod. stretnutie s občanmi obce
v kultúrnom dome za účasti investora, zhotoviteľa a stavebného dozoru . K tomu dodala, že
odvysiela reláciu v MR a zároveň požiadala poslancov, aby to spropagovali medzi občanmi, aby sa ho
zúčastnilo čo najviac občanov obce. Po rozdiskutovaní stavby kanalizácie dodala, že problém bude
so „stočkom“, ktorý sa rozdiskutuje na spoločnom jednaní s VVS.
d) Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Starostka informovala poslancov, že projekt na rekonštrukciu neprešiel, už vyšla druhá výzva, takže
sa do nej opätovne zapojíme.
e) Klub Zemplinčanov Košice
Starostka obce informovala poslancov, že bola oslovená Klubom Zemplinčanov Košice, že
každoročne sa koná v Košiciach majales v mesiaci máj za účasti foklórných súborov. Pán Peržel to
všetko organizuje , to je náš rodák nás požiadal, aby naša obec sa spolupodieľala na tejto akcii.
Poslanci súhlasili, aby sa obec zapojila do tejto akcie.
f)Poľovnícke združenie Bánovce nad Ond.
Starostka informovala poslancov , že na VČS požiarnikov bola oslovená členmi PZ, že chcú pomôcť pri
organizovaní Čurbesu. Spoločne s ostatnými organizáciami pripravia nejaké súťažte pre deti, aby sa
navaril guľáš pre všetkých obyvateľov obce. Či by boli ochotní sa k ním pripojiť aj ostatné organizácie
v obci poprípade, aby mali aj spoločný predajný stánok. V závere starostka dodala, že zvolá spoločné
stretnutie všetkých predsedov spoločenských organizácií v obci a dojedná čo a ako sa bude
zabezpečovať. Poslanci sa v závere jednohlasne dohodli, že súťaže by sa mali uskutočniť do obeda,
nakoľko každý chce vidieť aj kultúrny program v popoludňajších hodinách.
g)Firma CHILICON s.r.o. , ktorá sa zaoberá servisom plastových okien
Starostka informoval poslancov, že bola oslovená firmou CHILICON s.r.o., ktorá má záujem urobiť
servis plastových okien na OcÚ a v MŠ. Odhadovaná cena je 500,00 €. Poslanci so servisom
nesúhlasili.
h)Detské ihrisko
Starostka informovala poslancov, že Úrad vlády SR vydal výzvu na detské ihriská. Takže obec sa chce
do tejto výzvy zapojiť, aby sa rozšíril obecný park o nové atrakcie. Maximálna výška dotácie je 13 tis.
€, s 5 % spoluúčasťou. Termín podania žiadosti je do 5.3.2018.
Na základe predložených informácií a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
Návrh na Uznesenie číslo 8/1/2018
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)žiadosti DHZ Bánovce nad Ond. – krúžok mladých hasičov o poskytnutie príspevku na rok 2018
na materiálne zabezpečenie pre krúžkovú činnosť.

b)MAS
c) kanalizácii obce
d)rekonštrukcii hasičskej zbrojnice
e) Klube Zemplínčanov Košice
f) Poľovníckom združení Bánovce nad Ond.
g)ponuke Firmy CHILICON s.r.o. , ktorá sa zaoberá servisom plastových okien
h)o detskom ihrisku
II. Schváľuje:
a) Príspevok vo výške 600,00 € DHZ Bánovce nad Ond. - pre krúžok mladých hasičov na krúžkovú
činnosť na rok 2018.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

10. Diskusia
Starostka obce Ľudmila Ďurčáková informovala poslancov, že na obecnom úrade je na PNS p.
Baková, účtovníčka obce. Zastupuje ju Emília Vajdová. Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, diskusia
bola ukončená.
11. 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 20.30 hodine.
.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
overovatelia :

Zapísala:
Marta Mišková

Mária Čuhaničová

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

Michal Ďurík

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

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

