
 OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 

 

      Z Á P I S N I C A 

napísaná zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného  
14. marca 2014 o 17.00 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, Michal Ďurik 
Neprítomní  :   ospravedlnení       :  -/- 
                            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 7 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: Alena  Hrehopvá, Juraj Matina 

 Za zapisovateľku  bola poverená:   Ľudmila Geročová – pracovníčka OcÚ. 
 

1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková  oboznámila  s programom rokovania obecného 
zastupiteľstva, ktorý bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní 
poslanci. 

Program : 

1. Schválenie programu  
2.  Kontrola plnenia uznesení 
3.  Prerokovanie žiadosti DHZ 
4. VZN č. 1/2014 o organizovaní miestneho referenda 
5. VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja na trhových miestach 
6. VZN č. 3/2014  BRKO 
7. Príloha VZN č. 3/2009 – dotácia MŠ 
8. Smernica č. 1/2014 o cestovných náhradách 
9. Smernica č. 2/2014 – postup pri verejnom obstarávaní 
10. Vstup do MAS Pondavie 
11. Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 
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12. Organizačné zabezpečenie osláv pri príležitosti 100. Výročia narodenia  básnika   
Pavla Horova 

13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver 

 

2.Kontrola plnenia uznesenia zo 7.  zasadnutia OZ.  

Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, 

že  uznesenia zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 30.12.2013 bolo splnené.  Na základe toho bol 

predložený návrh uznesenia. 

Uznesenie číslo  1/1/2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

 Berie na vedomie 
Informáciu  o plnení uznesenia zo 7. zasadnutia OZ dňa 30.12.2013. 

 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová, Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 

3.  Prerokovanie žiadosti DHZ 

Zasadania sa zúčastnili zástupcovia DHZ Bánovce nad Ondavou –  Štefan  Kanda a Ladislav 
Maťaš 

DHZ v Bánovciach nad Ondavou  predkložil na OZ žiadosť  o pridelenie priestorov  – zriadenie 
šatne  dobrovoľných hasičov, ktorí budú v prípade  požiaru či živelnej pohromy nápomocní 
OHaZZ.   Do úvahy pripadajú 2 priestory  - miestnosť v DS/ hrobár/ alebo miestnosť bývalého 
kina. 

Starostka -  V DS je jedna miestnosť kde je sklad CO, vedľa je  miestnosť /pre hrobára/ , ktorá  
voľná. Problémom je, že nie sú tam dvere  a v prípade, že by tam bol  pohreb alebo 
bohoslužby – príprava na zásah by bola rušivým momentom.  Kino je tmavé, vlhké  
a v budúcnosti sa počíta s jeho prestavbou na kultúrny dom.  Tretia možnosť je , že by sa 
hasičská miestnosť mohla zväčšiť, len je potrebné spraviť prístrešok na krytinu.  Ďalšia 
možnosť je, že v klube požiarnikov      sa pri stene poukladať skrine, kde by sa poukladalo 
oblečenie. 

Maťaš -  Máme možnosť získať vozidlo, čo by bolo vhodné, lebo náš gazik viacej opravujeme 
a tlačíme.  Umiestnenie oblekov a tiež auta má byť v miestnosti, ktorá je aj v zime 
temperovaná aspoň na 10 stupňov.  
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Matina – Výhodnejšie by bolo zaviesť elektrinu a plyn do hasičskej zbrojnici. Kino si vieš 
predstaviť vytopiť v zime na 10 stupňov, aké by to boli náklady?   

Starostka  -  V súčasnej dobe môžete využívať  miestnosť v DS, len je tam potrebné aby ste si 
založili dvere, ktoré si uzamknete.  

Kanda –  Pre nás je najvýhodnejšie keby sa ukončila hasičská zbrojnica.  

Lukáč – Kto bude šoférovať na cisternovom vozidle, s právom prednostnej jazdy ? Riešime 
miesto a zatiaľ nemáme šoférov , ktorí by mali  vodičák na  vozidlá s právom prednostnej 
jazdy. 

Kanda, Maťaš –  Máme vytypovaných  2 -  3 šoférov, ktorých by mali preškoliť v Martine.  

Starostka – Oceňujem aktivity hasičov  a za veľmi záslužnú činnosť  považujem hlavne prácu 
s mládežou. Ja to vidím tak, že z tých, ktorí sú doma  nie sú schopní do vozidla sadnúť a zase 
tí, ktorí sú schopní a ochotní zase sú zamestnaní. Je  pred nami otázka,  takéto vozidlo 
potrebujeme. My by sme potrebovali auto na prepravu osôb – hasičov  / na súťaže/ Čo sa 
týka šatne vyberte si, či  chcete priestor v DS alebo hasičský klub. 

 
Uznesenie číslo  2/1/2014: 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 Berie na vedomie 
Žiadosť DHZ  o pridelenie priestorov  na zriadenie šatne pre DHZ v Bánovciach n/ Ondavou – 
V priestoroch  hasičskom klubu.  
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová, Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
4. VZN č. 1 /2014   organizovaní miestneho referenda                                                              

Starostka – Pani kontrolórka pripravila rôzne predpisy – VZN , ktoré zo zákona musíme mať 
prijaté.  Všetky materiály som vám zaslala na preštudovanie. 

Mišková - Prokurátorka robí kontroly po OcÚ a dáva do zápisu ak sú predpisy zastaralé, 
preto sme ich prepracovali. 
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           Uznesenie číslo  3/1/2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

I. schvaľuje 
 VZN č. 1/2014 o organizovaní miestneho referenda 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová, Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
5. VZN  o podmienkach predaja na trhových miestach 

                   Uznesenie číslo  4/1/2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

I. schvaľuje 
  
VZN č. 2/2014  o podmienkach predaja na trhových miestach 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová, Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
6. VZN č.3/2014  - Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového  odpadu             

V obci  si myslím, že skoro každý dom má hnojisko t.j. kompostuje.  Musíme však mať 
podpísaný doklad  o tom, že  viacej ako 50 % domov kompostuje, aby sme nemuseli 
objednávať kontajnery na biologický odpad. Preto  vám dám tlačivá na podpis. 

 
                      Uznesenie číslo  5/1/2014: 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

I. schvaľuje 
  
VZN č. 2/2014  Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová,  Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
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7.  Príloha k VZNč. 3/2009 o dotácii  na MŠ 
 
Každý rok doplácame na prevádzku MŠ  - napr. v roku 2013 sme dostali v podielových 
daniach dostali  33000, 037 €ur.  a celkové náklady na MŠ boli 40464 €ur. Čo sa týka 
spotreby plynu v MŠ  každý rok  sa zvyšuje, aj keď sme urobili opatrenia.  Minulého roku sme  
viacej ako 7000 €ur dotovali MŠ.  V uplynulých dňoch som zaslala žiadosť na  Ministerstvo 
financií -  13 tis. €ur na  nákup nového kotla, taktiež musíme prerobiť celé kúrenie a potom 
rozmýšľať o zateplení. 
 Matina – Tomáš -  V každom prípade je potrebné  zakúpiť nový kotol.                     

 
  Uznesenie číslo  6/1/2014: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

I. schvaľuje 
  
 Príloha k VZNč. 3/2009 o dotácii  na MŠ 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová, Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
8. Smernica č. 1/2014 o cestovných náhradách 

 
 
                      Uznesenie číslo  7/1/2014: 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

I. schvaľuje 
  
Smernicu č. 1/2014 o cestovných náhradách 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová, Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
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9. Smernicu č. 2/2014  upravujúca postup Obce Bánovce nad Ondavou pri verejnom           
obstarávaní                   

 
1.7.2013 sa zmenil zákon, a tak musíme prijať  novú smernicu.  

 
    Uznesenie číslo  8/1/2014: 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

I. schvaľuje 
 Smernicu č. 2/2014  upravujúca postup Obce Bánovce nad Ondavou pri verejnom           
obstarávaní                   

 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová,  Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

10. Vstup do MAS - Poondavie 

Náš mikroregión  Ponndavie už dlhší čas uvažuje o založení miestnej akčnej skupiny, lebo 
veľa výziev  /projektov/  ide práve cez  takéto miestne akčné skupiny.  Z uvedeného dôvodu 
sa aj náš mikroregión  rozhodol  založiť MAS- ku Poondavie.  
 

    Uznesenie číslo  9/1/2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

I. schvaľuje 
a/  Vstup Obce Bánovce nad Ondavou za člena občianskeho združenia Miestna akčná skupina 
Poondavie             
b/ Delegovanie  starostu obce  pre zastupovanie Obce Bánovce nad Ondavou v MAS 
Poondavie, v jej orgánoch a aktivitách . 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová, Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
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11. Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 

 V súlade so zákonom  správu predložila hlavná kontrolórka Obce Bánovce nad Ondavou 
Marta Mišková.  Správa je súčasťou materiálov OZ.      
 

Uznesenie číslo  10/1/2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

Berie na vedomie  
Správu o kontrolnej činnosti  za rok 2013 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová, Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

12. Organizačné zabezpečenie osláv pri príležitosti 100. výročia narodenia básnik   
Pavla Horova  
 
25. mája 2014 uplynie 100 rokov od narodenia nášho rodáka Pavla Horova. Oslavy sme 
spojili s čurbesom – prvá časť bude venovaná  Pavlovi Horovovi. 
Oslovila nás aj reformovaná farárka Dékanyová  - reformovaná cirkev  pripravuje oslavy 
presne 25. mája 2014.  28. júna 2014  budú naše oslavy. Požiadala som VÚC o príspevok na 
toto podujatie – žiadosť bola na sumu 2500 €ur.  V uvedenom termíne  by tu mal byť aj krst 
knihy venovanú P. Horovovi, ktorú  má vydať MS  - autor Ernest Sirochman.  
Na uvedené podujaie by som chcela väčší a kvalitnejší súbor – napr. Železiar, Vranovčan, 
Šarišan,  Zemplín a pod. 
Sprievodné podujatia – napr. nafukovací hrad. Mali sme ponuku – ukážky z 2. Svetovej vojny 
a zároveň by  predviedli by mototrky. 
 

                                    Uznesenie číslo  11/1/2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

 
     Berie na vedomie 

Informáciu  o organizačnom zabezpečení osláv 100. výročia narodenia básnika Pavla Horova 
 

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová, Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
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13.  Rôzne  

a/  Návrh na úpravu platu starostky obce Bánovce nad Ondavou 

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, starostovi obce patrí plat, ktorý  sa  počíta 
ako násobok  priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej ŠÚ SR za 
uplynulý rok a násobku / v obciach  od 501 do 1000 obyvateľov -  1,65/, ktorý sa zaokrúhľuje 
na  celé €ur.  nahor.  OZ môže tento plat zvýšiť  až do 70 %.                                                                                                                   
Za rok 2013 je priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve 824 €ur. X 1,65  t.j. 1360 
€ur.  Doposiaľ mala starostka našej obce zvýšenie o 30%. 

 
Uznesenie číslo  12/1/2014: 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

schvaľuje 
 

Plat starostke  obce Ľudmile Ďurčákovej podľa par. 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení 
neskorších predpisov v zákonom stanovenej výške  1768 €ur. , súčinnosťou od 1.1.2014. 
     

II. ruší 
 

Uznesenie OZ č. 7/2/2013 zo dňa 23.3.2013 nadobudnutím účinnosti  tohto uznesenia 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová, Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

b/ List od prokurátorky –  informácia 

Milan Horovčák nesúhlasí  s postupom Obce Bánovce nad Ondavou pri riešení susedského sporu.  

Tento spor riešime už niekoľko rokov a zakaždým sme odkázali  susedov  na súd, lebo nie je v našich 

možnostiach  tento spor doriešiť. 

c/   Pozemkové úpravy   - informácia 

V rámci pozemkových úprav   mala  byť  už upravená cesta a vysadené vetrolamy. Obrátili sme sa so 

žiadosťou  na Pozemkový úrad v Michalovciach, ktorý požiada o vyjadrenie ministerstvo. 

d/  Žiadosť  o sponzorský dar  - Nafta a.s. 

Každý rok posielame žiadosť na sponzorský dar – tohto roku som požiadala na preliezky a lavičky do 

nášho parku  - 3 tis. €ur. 

 



o  9       - 

e/  Podujatia – 

 STAVANIE MÁJA  - 30. Apríla 2014 

MDD  - 30. Mája 2014 

DEŇ  MÁJA -  11. mája 2014 – spojené s výstavou vyšívaných  a háčkovaných  prác, ktoré by sa 

preniesli do Literárneho múzea  na spomienkové podujatie  100 výročie narodenia Pavla Horova 

f/  Dom smútku a chodník 

Obnova dediny som reagovala na výzvu –úprava  vstupu  do DS 

Obecný chodník –na budúci týždeň oslovíme  firmu, ktorá nám robila náš chodník, aby nám dali 

cenovú ponuku na dokončenie. 

g/ Kanalizácia  

Bola som na pracovnom stretnutí ku kanalizácii  - boli pripomienky k projektovej  dokumentácii . 

Výzvu v júni 2014 už nestihneme, ďalšia výzva bude v decembri. 

14. Diskusia 

Lukáč – Pred OcÚ by sme mali  nafarbiť plynovú búdku. 

Hrehová  -  Nemohli by sme opraviť  autobusovú zastávku.   

15  .Záver  

Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa 

poďakoval prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila. 

 

                                                                                                            ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                         Ľudmila Ďurčáková 
 
                                        Overovatelia   zápisnice   : 

 
  
                                        Mgr. Alena Hrehová     ..................................... 
 

  Juraj Matina     ...................................... 

Zapísala: 

Marta Mišková   .................................. 

 



 

 

 

 


