OBEC BÁNOVCE NAD ONDAVOU

ZÁPISNICA Z 3. ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 14.5.2013

l./ Obhliadka obecného klubu, kúrie a kanálu pri Liskovskej
2./ Otvorenie – starostka obce
Z celkového počtu poslancov 7 je prítomných 6.
Starostka určila za:
Zapisovateľa :

Ľudmila Geročová

Overovateľov zápisnice :

Matina J. , Lukáč I.

3./ Schválenie programu – resp. doplnenie – žiadne návrhy
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje program zasadania OZ podľa zaslanej pozvánky
Za

- 6 Proti - 0 Zdržal sa - 0

4./ Kontrola plnenia uznesení - uznesenia 8/2013 – nepodpísané z dôvodu, že z právneho
hľadiska Obec Bánovce nad Ondavou nemôže uzatvoriť zmluvu s fyzickými osobami na búranie
kúrie
5./ Obecný klub - Obecný klub bol prekrytý v jeseni minulého roku – fólia . Celú jar nám v klube
presakovala voda. Zavolala som zástupcu firmy a ten sľúbil , že prídu s prístrojom a premerajú,
či je dobre zalepená fólia. Čakali sme po tom veľkom daždi v nedeľu, ale teraz tam nepreteká.
Matina - Pod IPOU je voda na betóne a teraz uvidíme, či nezačne opäť kvapkať.
Starostka – Pýtam sa aké budú ďalšie kroky v klube:
- Kocky na strope – zastriekať.
– Vymeniť dvere – kuchyňa a hlavný vchod – zamurovať a dať tam len dvere.
– Fasáda čelná stena
6./ Kúria – poslanci boli pozrieť stavbu a je na rozhodnutí OZ, či zaplatíme firme, aby rozobrali
krov, alebo ešte rok počkáme. Kúria je v dezolátnom stave a hrozí, že by mohli padajúce hredy
ohrozovať občanov.
Tomáš – A čo keby sme objednali firmu s UDS-kou a ona by to zbúrala , aby sme sa vyhli úrazu ?
OZ poveruje starostku, aby vybavila búracie povolenie a dohodla s firmou - podpísala zmluvu na
zbúranie .
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Je tam dlhodobý problém – sťažovala sa p. Liskovská na susedov, že tam vypúšťajú splašky.
Obvodný úrad životného prostredia z Michaloviec prišlo na skúmanie – uvedení susedia majú
žumpy , ale žumpu nemá p. Liskovská, a tak sme nič nevyriešili. Minulý týždeň sa prišla sťažovať p.
Majorošová na kanál, lebo ona už druhý rok posadila stromčeky a tie vyhynuli, lebo tam presakuje
močovka. Vyhrážala sa, že zavolá televíziu alebo udrie betón , aby voda netiekla do kanála ale
bude nám tiecť po ceste. Máte návrh na nejaké riešenie situácie pri Liskovských?
8./ Rôzne :
- Obecné noviny 2013 - Pracujeme už na novom čísle Obecných novín, lebo ich chceme vydať ako
každý rok do Čurbesu. Ak viete o nejakom prispievateľovi – kresby, články, poviedky a pod.
Parihuz – Mohli by sme dať staré fotky z našej obce
- Informácie o oprave cesty v obci - Volala som riaditeľovi Slovenskej Správy ciest – o dva týždne
by mali prísť opraviť najhoršie úseky. Ministerstvo dopravy nám dalo 1040 €ur. na opravu ciest –
našich obecných, lebo hlavná cesta patrí pod VUC-ku. Je to pomerne malá suma a je otázka, čo
uprednostniť - či len opäť tak ako minulého roku zaplátať najväčšie diery.
- Informácia o kanalizácii - Mali sme stretnutie ku kanalizáciii - v rokoch 2014 nové plánovacie
obdobie – by mali vyjsť ďalšie výzvy a Bánovce - Trhovište – Moravany / na čističku odpadových
vôd sa má pripojiť aj Rakovec n/O./ sme na 1. mieste.
- Príprava Čurbesu 2013 - bude toho roku 29.6.2013. V programe vystúpia . deti MŠ, Ondavčanka,
naše talenty a hlavný program – Vargovčan / deti a Jožko – Jožka/. Minulého roku malo úspech varenie guľášu – tohto roku by mali variť rodiny. Nemáme DJ - ak viete o niekom kto je dobrý a za
dobrú cenu.
Tomáš – Vieme čo bolo minulého roku a ja navrhujem po skúsenostiach z minulého roku aby bol
do 22 hod. - 23 hod.
- Vyhodnotenie podujatí Stavanie mája a Deň matiek :
- 30.4.2013 – Stavanie mája - 50 dospelých ľudí a deti bolo okolo 70, lebo toľko sme mali špekačiek
a všetky sa minuli. Deti sa tešili, vybehali sa tam - podujatie malo úspech.
- V sobotu 11.mája 2013 v Literárnom múzeu pripravil Obecný úrad v spolupráci s Úniou žien
Slovenska a Jednotou dôchodcov Deň matiek. Vystupoval nový súbor z Pavloviec n/U -.
Pavlovčane, Obec pripravila malé občerstvenie.
Megisová – Mne sa to veľmi páčilo, súbor i posedenie.
- Organizačná príprava podujatia MDD - minulého roku to bolo veľmi dlho. Vyberme
jednoduchšie súťaže – nie na čas, lebo potom je to nekonečné. Urobme v piatok 31.5.2013.
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Firma Fúra nám poslala ponuku :
- zber olejov - 1 zber 10 €ur. – 6x ročne.
- biologický odpad – to sa týka aj našej MŠ – vývoz 1x týždenne, alebo nepravidelný zber. Obidva
zbery musíme realizovať, lebo inak nám hrozí pokuta
9./ Diskusia
Parihuz - Na našom konci sa pýtajú, či sa tohto roku budú robiť ďalej chodníky , lebo už celá obec
má, len my za križovatkou nemáme?
Starostka : Tohto roku nemáme na to peniaze, na rezervnom fonde máme asi 500 €ur. Jediná
možnosť je tá , že neopravíme klub a vezmeme úver. Ale to musíte schváliť zmenu rozpočtu OZ.
Navrhujem najprv opravme klub – uvidíme koľko to bude stáť , zrejme aj na to budeme musieť
zobrať úver a na druhý rok si naplánujme dokončenie chodníka.
Lukáč – Ja navrhujem, aby sme na kosenie obecných priestranstiev urobili poslanci brigádu, lebo
Janko Mičo sám z toho nevyjde.
10./ Záver

Overovatelia zápisnice :
Juraj Matina

_________________________

Igor Lukáč

_________________________

