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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 

 

          Z Á P I S N I C A 

napísaná z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného  
2. mája  2014 o 18.00 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,   Anna Megisová,  
      Neprítomní  :   ospravedlnení       :  Mgr. Alena Hrehová, Michal Ďurik 
                                 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: 

Ing. Igor Lukáč 
Ján Tomáš 

 
 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. 

Program : 

1.     Kontrola plnenia uznesení        
2.    VZN číslo 4/2014 o vylepovaní volebných plagátov 



3.     Prerokovanie výstavby chodníka od č.d 155 po  č.d. 160 
4.     Prerokovanie  autobusovej zastávky  pred  OU 
5.     Prerokovanie listu p. Michala Maťaša Bánovce nad Ond... 
6.     Rôzne 
7.     Diskusia 
8.     Záver 
 

 

Priebeh jednania : 

1.Kontrola plnenia uznesenia z 1. Zasadnutia OZ zo dňa  14.3.2014 .  
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce p.  Ľudmila Ďurčáková, ktorá 
konštatovala, že  uznesenia z 1. zasadnutia OZ zo dňa 14.3.2014 boli splnené.  
 
Na základe toho bol predložený návrh uznesenia: 

Uznesenie číslo  1/2/2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
I.  Berie na vedomie 
Informáciu  o plnení uznesenia zo 1. zasadnutia OZ dňa 14.3.2014. 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,   
Anna Megisová,  
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 
 

2.    VZN číslo 4/2014 o vylepovaní volebných plagátov 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková - starostka obce oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 
4/2014 o vylepovaná volebných plagátov. V závere požiadala poslancov o vyjadrenie sa 
k vylepovacím plochám. 

Na základe predloženého návrhu VZN starostkou obce  bol predložený návrh uznesenia: 
 

Uznesenie číslo  2/2/2014: 
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 číslo 4/2014 o vylepovaní volebných plagátov 
 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  
Anna Megisová,  
Proti: -0-         



Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
3.     Prerokovanie výstavby chodníka od č.d 155 po  č.d. 160 
Predkladá.  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Podrobne informovala poslancov o predložených ponukách na výstavbu chodníka. Ponuku 
zaslala firma KAPING s.r.o Prešov s dvoma cenovými ponukami. Dodala, že sa jedná o vysoké 
sumy. Podrobne oboznámila s technologiou výstavby chodníkov, t.j. vybudovanie oporných 
pilierikov.  Suma je 25 277,00 €uro s vybudovaním pilierikov, bez pilierikov  je 19 946,00 
€uro. V závere vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k cenovým ponukám. 
 
V rámci diskusie vystúpili: 
Ing. Igor Lukáč doporučil  lacnejší variant bez oporných pilierov. 
Juraj Matina – s predloženým návrhom p. Lukáča súhlasil.  
Anna Megisová – povedala, že aj bez oporných pilierov by chodník spĺňal účel. 
 
Na základe predloženej informácie starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bol 
predložený návrh uznesenia: 
 

           Uznesenie číslo 3/2/2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

I.  Berie na vedomie 
Informáciu predloženú starostkou obce o cenových ponukách firmou  KAPING s.r.o Prešov na 
výstavbu chodníka od pop.č. 155  po č.d. 160  
 
II.  S ch v á ľ u j e 
a/ cenovú ponuku na výstabu chodníka s nižšou cenou, bez oporných pilierov  v sume    
    19 946,00 €uro, 
b/ čerpanie úveru vo výške 19 946,00 €uro na výstavbu chodníka od pop. č. 155 po č.d. 160. 
   
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,    
Anna Megisová,  
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
4.     Prerokovanie  autobusovej zastávky  pred  OU 
Predkladá:   Ľudmila Ďurčáková – starostka obce                                                     
Starostka informovala poslancov s návrhom vybudovania autobusovej zástavky pred 
obecným úradom. Jedná sa o vymurovanie zástavky svojpomocne. Odporučila, aby sa 
zástavka vymurovala z tehál. Vyzvala poslancov, aby sa k tomu vyjadrili. V závere dodala, že v 
 BEFORE je autobusová zastávka z betónových panelov za 3 000,00 €uro, čo je veľmi drahé.  
 
V rámci diskusie vystúpili: 
Juraj Matina odporučil, aby namiesto skla sa použil lexan, aby zastávka ostala pôvodná. 
Nakoniec doporučil zaplechovanie, zamurovaním tvarnicami bude potrebné stále opravovať. 



Jozef Parihuz – odporučil, aby sa boky zaplechovali a  zastávka sa pekne vyfarbila. 
Ján Tomáš – povedal, že sú plechy rôznych farieb, v závere doporučil obmurovanie 
tvarnicami - yporkami. Nakoniec súhlasil s oplechovaním troch strán.  
Ing. Igor Lukáč – povedal, že mládež otrhá aj plechy,  
V závere starostka informovala, že oplechovanie – jemným trapezom zistí vo firme na 
priemyselnej ulici v Michalovciach, koľko by to stalo. 

        
Na základe predloženej informácie starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bol 
predložený návrh uznesenia: 
 
 

Uznesenie číslo  4/2/2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

I.žiada 
Starostku obce o zabezpečenie cenovej ponuky na oplechovanie trapezovým plechom 
autobusovej čakárne pri Obecnom úrade.  
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,    
Anna Megisová,  
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
5.     Prerokovanie listu p. Michala  Maťaša Bánovce nad Ond.č.d. 46.. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Starostka obce oboznámila poslancov s listom p. Michala Maťaša Bánovce nad Ond. č.d.46, 
ktorý bol  doručený na Obecný úrad v Bánovciach nad Ondavou dňa 19.3.2014. V závere 
požiadala poslancov, aby sa k tomuto listu vyjadrili. 
 
V rámci diskusie vystúpili: 
Ján Tomáš – mal dotaz, kde sú kosačky za pôsobnosti p. Maťaša vo funkcii starostu obce, 
ostatné akcie, ktoré boli realizované –neboli občania informovaní. 
Juraj  Matina – hovoril, ako sa realizovala  údržba KURIE počas jeho pôsobenia, a iné akcie, 
ktoré taktiež neboli celé finančné zabezpečené,  robilo sa po častiach. 
Starostka informovala poslancov ohľadne obkladu v dome smútku, o čom poslanci neboli 
informovaní, o výdavkoch na kanalizáciu.  
  
Na základe oboznámenia s listom p. Michala Maťaša  starostkou obce a vznesených 
diskusných príspevkov bol predložený návrh uznesenia: 
 

Uznesenie číslo  5/2/2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

I. Berie na vedomie: 
   Obsah listu p. Michala Maťaša Bánovce nad Ondavou č.d. 46 zo dňa 19.3.2014. 
 



 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  
Anna Megisová,  
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
 
6.  Rôzne  
Starostka obce informovala poslancov: 
-   o inšpekcií v MŠ 5.5.2014 
-   o voľbách do europského parlamentu 24.5.2014. 
-   o akcií – stavania mája 1.5.2014 
-   o projekte na futbalové ihrisko pre MŠ, pre dôchodcov, ktoré by   spracovala p. Kaľavská  
-   o vetrolamoch v rámci pozemkových úprav  
-   Horovčák – o liste na prokuratúru v Michalovciach – sťažnosť o žumpe – vydanie povolenia  
    na drobnú stavbu, 
-   o akciách na kúpaliská v Maďarsku a na Slovensku – zľavové poukazy  
-   o akciách v mesiaci máj : 11.5. 2014 -  Deň matiek o 15.00 hod. : program dodajú deti  
     z MŠ, Ondavčanka,  deti zo ZŠ Trhovište. Bude poskytnuté malé občerstvenie. V závere  
     požiadala poslancov OZ o pomoci pri organizovaní akcie. Na akcii bude výstavka  
     vyšívaných obrázkov p. Dzvoníkovej  a výstavka šperkov p. Chvastovou. 
-   o  akcii na počesť 100. Výročia narodenia Pavla Horova v reformovanom kostole  
     v Bánovciach nad Ondavou 14.00 hod.  
-    o organizovaní  MDD dňa 30.5.2014. 
 
Na základe predložených informácií starostkou obce  bol predložený návrh na uznesenie: 
 

 Uznesenie číslo  6/2/2013: 
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 podanú starostkou obce: 
    -   o inšpekcií v MŠ 5.5.2014 
   -   o voľbách do europského parlamentu 
   -   o akcií – stavania mája 1.5.2014 
   -   o projekte na futbalové ihrisko pre MŠ, pre dôchodcov, ktoré by   spracovala p. Kaľavská  
   -   o vetrolamoch v rámci pozemkových úprav  
   -   Horovčák – o liste na prokuratúru v Michalovciach – sťažnosť o žumpe – vydanie              
       povolenia   na drobnú stavbu, 
   -   o akciách na kúpaliská v Maďarsku a na Slovensku – zľavové poukazy  
   -   o organizovaní Dňa matiek 11.5.2014 
   -   o akcii na počesť 100. Výročia narodenia Pavla Horova v reformovanom kostole  
       v Bánovciach nad Ond. O 14.00 hod. 

- Organizovaní MDD dňa 30.5.2014 
 



Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Igor Lukáč, Jozef Parihuz, 
Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
7. Diskusia 

Jozef Parihuz – hovoril o organizovaní akcie 10.5. 2014 o 10.00 hod.  na farbenie futbalových 
bránok a konštrukcie na futbalovom ihrisku a zároveň požiadal starostku obce 
o zabezpečenie farby. Ďalej hovoril o kosení futbalového ihriska, nakoľko je tráva vysoká. 
Požiadal starostku obce o riešení  voľného  pohybu  na futbalovom ihrisku na osobnom aute,  
kde sa ničí trávnik.  
Ján Tomáš – povedal, že on asi pred dvoma rokmi dodal bielu farbu pre TJ. Ďalej mal dotaz 
ku hráčovi z Lastomíra. 
Ing. Igor Lukáč – odporučil nákup farieb , ktorý je 2 v 1 – je kvalitná t.j. základná a vrchná 
v jednom. 
V závere starostka požiadala p. Parihuza,  koľko tej farby potrebujú. 
 
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, diskusia bola ukončená.    
 

8.Záver  

Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa 

poďakovala prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila. 

 

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

Ing.  Igor Lukáč     ..................................... 
 

  Ján Tomáš        ...................................... 

 

Zapísala: 

Marta Mišková  HKO :  .................................. 

 

 

 

 



 

 


