
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  
26. júna 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, Mgr. Alena Hrehová,  Michal Ďurik 

Neprítomní  :   ospravedlnení       :   Anna Megisová 
                            neospravedlnení   :  -/- 
c/  ostatní  prítomní:  Marta Mišková – obecný kontrolór 
 
 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 : Lukáč Igor, Tomáš Ján 

 Za zapisovateľku  bola poverená:   Ľudmila Geročová – pracovníčka OcÚ. 
 
1./ Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková  oboznámila  s programom rokovania obecného 
zastupiteľstva a podala návrh na doplnenie programu o návrh na zmenu rozpočtu RO 
1/2014. Poslanci schválili program zasadnutia s doplnením bez pripomienok. Za program 
hlasovali všetci prítomní poslanci. 

   2./ Kontrola plnenia uznesení                                                                                                                                     
Uznesenia sú splnené okrem  č. 4/2/2014 – týkajúce sa rozpočtu autobusovej zastávky.  

3./ Schválenie záverečného účtu za rok 2013 

  Starostka obce - Záverečný účet  musí byť schválený do konca  júna nasledujúceho roku. Dokument 

– záverečný účet ste mali doma  na preštudovanie a môžete sa k nemu vyjadriť. 

Hlavná kontrolórka  Marta Mišková  predniesla odborné stanovisko k záverečnému účtu, ktoré je 

súčasťou materiálov OZ č. 4/2014  a odporučila schváliť záverečný účet Obce Bánovce nad Ondavou 

za rok 2013 bez výhrad. 

 
 



 
Uznesenie číslo  1/4/2014: 

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

 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2013. 

     OZ schvaľuje 
a) Celoročné hospodárenie obce Bánovce nad Ondavou za rok 2013 bez výhrad 
b) Použitie prebytku rozpočtu obce za rok 2013 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR 

v sume  218,- € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov 
v z. n. p. na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 292,12 €. 

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

   

4./ Návrh na zmenu rozpočtu  -  RO č. 1/2014 

Učtovníčka   Emília Vajdová  predniesla  návrh  rozpočtového opatrenia č. 1/2014 – ide v podstate 

len o presun medzi  jednotlivými položkami.   Návrh je súčasťou materiálov OZ 4/2014. 

 

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

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

schvaľuje 
 

rozpočtové opatrenie č. 1/2014. 

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

5./ Rôzne 

A/    Marta   Mišková   predniesla -  Plán práce hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2014 

 
 
 



 
Uznesenie číslo  3/4/2014: 

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

 
schvaľuje  

Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014 
 
Za uznesenie hlasovali:   Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,   
Alena Hrehová, Michal Ďurik 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

6./ Diskusia 

7./ Záver  

Bánovce nad Ondavou  26.6.2014 

 

 

   Overovatelia :  Ján Tomáš                   ___________________________ 

                                                                        Igor Lukáč         ____________________________ 


