OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU

ZÁPISNICA
napísaná zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
18. októbra 2013 o 17.30 hod. v kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a/ starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b/ poslanci OZ:
Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr. Alena Hrehová,
Anna Megisová
Neprítomní : ospravedlnení
: Michal Ďurík
neospravedlnení :
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 6 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:
Mgr. Alena Hrehová,
Anna Megisová
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. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
2. Zmena rozpočtu – rozpočtovým opatrením číslo 4/2013.
3. Schválenie dodatku č. 1 k VZN číslo 4/2011- o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
Drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Bánovce
nad Ondavou
4. Schválenie dodatku k VZN číslo 3/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí
v Materských školách, školských jedálňach v Bánovciach nad Ondavou.

5. Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb a poradenstva s firmou –
EUROFORMA s.r.o Michalovce – prejednanie a schválenie.
6. Monitoring plnenia rozpočtu obce k 30.6.2013.
7. Rôzne.
8. Diskusia
9 .Záver
Priebeh jednania :
1.Kontrola plnenia uznesenia z 5. zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala,
že uznesenia z 5. zasadnutia OZ zo dňa 17.7.2013 boli splnené. Na základe toho bol
predložený návrh uznesenia.
Uznesenie číslo 1/6/2013:
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 5. zasadnutia OZ dňa 17.7.2013.
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.Alena
Hrehová, Anna Megisová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Zmena rozpočtu – rozpočtovým opatrením číslo 4/2013.
Predkladá: Milka Vajdová – zastupujúca pracovníčku OcÚ
Dôvod rozpočtového opatrenia:
- Prenájom klubu - zníženie príjmu
- Zníženie príjmu za KUKA nádoby
- Zvýšenie príjmov u grantov a zvýšenie výdavkov na úctu k starším
- Zaradenie úveru do rozpočtu do príjmov aj výdavkov
- Zníženie miezd, odvodov z dôvodu šetrenia
- Zakúpenie plechovej uzamykateľnej skrine
- Zaradenie rozpočtu na kúpu počítača
- Zvýšenie havarijného poistenia –
- Zvýšenie výdavkov na kúpu softweru
- Úprava výdavkov na mzdy
- Zvýšenie bankových poplatkov t.j. poplatok za úver
- Zvýšenie PHM u požiarnikov, prekročenie je o 20,00 €.
- Zvýšenie výdavkov na nákup vriec na zber odpadu
- Občianska vybavenosť – zvýšenie 100,00 €
- Klub – zvýšenie výdavkov na údržbu (maľovanie, atď.
- Zvýšenie výdavkov v MŠ a ŠJ
- a pod.
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice č.1.

V diskusii k tomuto bodu vystúpili:
- Zdôvodnenie zmenu rozpočtu podrobne zdokumentovala starostka obce.
- P. Tomáš mal dotaz, kde požiarnici prekročili výdavky na PHM a ako sa robí zúčtovanie
PHM, či sa vedie kniha o prevádzke motorového vozidla.
- P. Matina mal dotaz, aká je réžia na stravovanie pre dôchodcov, pretože v rozpočtu je
to dosť vysoká čiastka a aká je hodnota jedného obeda.
- Vysvetlenie k tomuto dodala p. Vajdová a starostka obce dodala, že cena za jeden obec
je 1,36 €. Počet dôchodcov na stravovanie je 5.
Po predložení návrhu na zmenu rozpočtu a diskusných príspevkov bol predložený návrh na
uznesenie.
Uznesenie číslo 2/6/2013:
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. schvaľuje
- rozpočtové opatrenie č. 4/2013 na základe predloženého návrhu.
- bežný rozpočet je po zmenách 2 212,00 €
- kapitalový rozpočet je po zmenách – 11 342,00 €
- finančné operácie po zmenách 0,00 €
Výsledok hospodárenia po zmenách je: 0,00 €
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.Alena
Hrehová, Anna Megisová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Schválenie dodatku č. 1 k VZN číslo 4/2011- o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce
Bánovce nad Ondavou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Dodala, že toto VZN je od roku 2011. Vzhľadom na to, že toto VZN neobsahuje riešenie
biologicky rozložiteľný odpad, je potrebné toto VZN riešiť dodatkom. Jedná sa aj o
zelený odpad, jedle oleje a tuky a odpad z MŠ-ŠJ . Ročne to vychádza 2 520,00 € výdavok
z rozpočtu obce. Dodatok z dôvodu vysokých nákladov obce, nerieší odpad zo ŠJ. Dodatok
číslo 1 tvorí prílohu zápisnica č. 2.
V diskusii k tomuto vystúpil
P. Tomáš – hovoril, že obci vzniknú vysoké náklady na zelený odpad, nakoľko vývoz jedného
veľkokapacitného kontajnera je veľmi drahý špas.
Starostka hovorila, že v obci je aj veľa dôchodcov, zvýšenie poplatku za odpad nie je reálne.
Aj tak obec má vysoké poplatky za vývoz z cintorína počas roka, ktoré sa robí 2krát, má sa to
robiť 4 krát, nakoľko Životné prostredie dáva vysoké pokuty.

P. Matina – hovoril, že sa musí o všetkom precizne viesť evidencia, nakoľko sú za to vysoké
pokuty.
Po oboznámení sa s dodatkom a vznesených pripomienok bol predložený návrh na
uznesenie.
Uznesenie číslo 3/6/2013:
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. S ch v á ľ u j e
Dodatok číslo 1 k VZN 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Bánovce nad
Ondavou
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr. Alena
Hrehová, Anna Megisová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

4. Schválenie dodatku k VZN číslo 3/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí
v Materských školách, školských jedálňach v Bánovciach nad Ondavou
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Podrobne oboznámila s dodatkom k VZN číslo 3/2011. Jedná sa o úpravu réžie za stravný
lístok zamestnanca obce, aby bola k tomu pripočítaná réžia, t j. aby hodnota stravy bola
spolu s réžiou 3,00 €. U dôchodcov je teraz výška s réžiou 1,36 €.
Po oboznámení sa s dodatkom a vznesených pripomienok bol predložený návrh na
uznesenie
Uznesenie číslo 4/6/2013:
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. S ch v á ľ u j e
Dodatok číslo 1 k VZN 3/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí /
žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v Materských školách,
školských jedálňach v Bánovciach nad Ondavou s tým, že zamestnanec obce hradí réžiu
0,01€, s tým, že hodnota stravy bude 3,00 €.

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.Alena
Hrehová,, Anna Megisová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb a poradenstva s firmou EUROFORMA s.r.o Michalovce – prejednanie a schválenie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
K tomu dodala, že táto zmluva obsahuje spoluprácu, že všetky výzvy na projekty budú ísť cez
ich firmu. Týka sa o čerpanie financií z eurofondov, MF SR , MŽP a pod. Zmluva sa uzatvára
do roku 2020.
V diskusii sa poslanci zhodli, že zmluva je pre nich nevýhodná. Toho názoru bol aj Ján Tomáš,
Juraj Matina a ostatní poslanci. Obec by mala zviazané ruky.
Na základe predloženej zmluvy a vznesených pripomienok bol predložený návrh na
uznesenie.
Uznesenie číslo 5/6/2013:
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
Obsah zmluvy o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb a poradenstva s firmou –
EUROFORMA s.r.o Michalovce.
II. N e s ú h la s í
S uzatvorením uvedenej zmluvy o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb a poradenstva
s firmou – EUROFORMA s.r.o Michalovce.
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing.Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.Alena
Hrehová, Anna Megisová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

6.Monitoring plnenia rozpočtu obce k 30.6.2013.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Po predložení monitoringu bol predložený návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 6/6/2013:
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
Monitoring plnenia rozpočtu obce k 30.6.2013.

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr. Alena
Hrehová, , Anna Megisová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07.Rôzne
Starostka informovala poslancov OZ :
a) kanalizácia a ČOV - zmluva podpísaná v roku 2011 o prenájme parcely pod ČOV. Ide
o prenájom za l,00 €. Dodatkom č. 1 bola riešená parcela 3810 – prístupová cesta k ČOV.
Poslanci sa k tomu vyjadrili, že či potom nebudú obmedzovaní užívať cestu.
Ing. Lukáč k tomu dodal, že o dva roky nemusia byť poslancami. Doporučil, aby nájomca
cesty sa zaviazal v dodatku, že občania nebudú obmedzovaní užívať cestu aj v budúcnosti.
P. Matina doporučil, aby v dodatku bolo riešenie, že cestu môžu užívať bez obmedzenia aj
ostatní občania, tak ako to bolo doposiaľ
Na základe predloženej informácie bol predložený návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 7/6/2013:
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I.

žiada
starostku obce, doplniť užívanie parcely číslo 3810 – o výmere 17 003 m2 - druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria , ktorá sa nachádza na LV 2257 KÚ Bánovce nad
Ondavou - prístupová cesta k ČOV do dodatku, aby slúžila občanom naďalej pôvodnému
účelu bez obmedzenia.
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr. Alena
Hrehová, , Anna Megisová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0b)
- žiadosť Rímsko-kat. cirkvi o finančný príspevok Trhovište na výstavbu farskej budovy,
Starostka ešte dodala, že po diskusii s farským úradom , bola požiadavka či by obec
prispela na aktivity s mládežou .
V závere vyzvala poslancov, aby sa k tomu vyjadrili:
p. poslankyňa Megisová sa pýtala, v akej výške poskytuje príspevok pre ostatné
organizácie.
Starostka dodala, že toto sa presunie na zasadnutie OZ , až keď sa bude schvaľovať
rozpočet na rok 2014.
- Kúria - starostka informovala o postupe prác pri búraní kúrii. Dodala, že zmluva je
uzavretá, avšak doposiaľ kúria nie je zbúraná aj napriek tomu, že s prácami sa malo
začať 1. Septembra 2013. Dodala, že po vzájomnej konzultácii s objednávateľom

s búracími prácami sa začne začiatkom budúceho týždňa.
Poslanci celú túto vec rozdiskutovali a trvali na tom, aby sa s prácami započalo čím skôr.
- Dom smútku – informácia o izolovaní základ, ktoré premákajú. Po obhliadke pracovníkmi
firmy, ktoré robili v svadobke, hovorili, že cokeľ obložia styropenom a do stredy by
dali cenovú ponuku.
Poslanci celú túto vec rozdiskutovali a doporučili, aby sa izolácia urobila najprv z vonka.
Toho názoru bol Ján Tomáš a Anna Megisová. V závere starostka doporučila, aby sa
počkalo na vyjadrenie odborníka s poslancami.
- verejné obstarávanie : informovala o elektronickej aukcii s platnosťou od 1.6.2014.
Za porušovanie sú vysoké pokuty. Na verejné obstarávanie sa ponúka firma, ktoré bude
obci robiť verejné obstarávanie a zaviaže obec na 48 mesiace za určitý poplatok.
- odchyt psov – firma z Košíc - zmluva
- voľby do VÚC, konaných dňa 9.11.2013, komisia má 9 členov- vyzvala poslancov, aby sa
volieb zúčastnili.
Na základe prednesených informácii starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov
bolo prijaté
Uznesenie číslo 8/6/2013:
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

B e r i e na v edomie:
- Žiadosť rímsko-kat.cirkvi Trhovište o finančný príspevok.
- Informácia o búracích prácach kúrie
- o údržbárskych prácach na dome smútku
- informáciu o elektronickej aukcii s platnosťou od 1.6.2013.
- informáciu o odchyte psov.
- informáciu o voľbách do VÚC, konaných dňa 9.11.2013
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr. Alena
Hrehová, , Anna Megisová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. Diskusia
Ľudmila Ďurčáková – starostka obce hovorila o personálnych otázkach na obecnom úrade,
nakoľko sú na PN-kách. Vyzvala poslancov OZ na pomoc pri organizovaní akcie
Október – mesiac úcty k starším na deň 1.11.2013.
Ďalej hovorila o hlučnosti v parku na Doloch, o zničených tabuľkách a olámaných
stromoch.
Ján Tomáš, Jozef Parihuz – hovorili, že sa tam zdržiava mládež, ktorá sa tam zdržiava
v nočných hodinách a je veľmi hlučná.

9. Z á v e r
Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa
poďakoval prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila.

.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
overovatelia :

Mgr. Alena Hrehová
Anna Megisová

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

