
OBEC BÁNOVCE NAD ONDAVOU 
 

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA 5. ZASADANIA  OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

KONANÉHO DŇA 15.8.2014 
 
1./ Otvorenie 
Prítomní : 
a/ Starostka obce –    Ľudmila Ďurčáková  
b/ poslanci OZ : Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.  Alena 
Hrehová, Michal Ďurik, Anna Megisová 
Neprítomní :  ./. 
c/ ostatní prítomní : Marta Mišková – obecný kontrolór 
 Zasadanie OZ zahájila a viedla starostka obce  Ľudmila Ďurčáková, ktorá privítala 
prítomných a konštatovala, že OZ bolo zvolané v súlade s § 12 odst. 1 zákona č. 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  poslancov OZ, takže v zmysle §12 odst. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení je toto OZ uznášania schopné. 
Za overovateľov zápisnice  boli poverení títo poslanci : Anna Megisová, Alena Hrehová 
 
Za zapisovateľku bola  poverená : Ľudmila Geročová 
 
2./ Schválenie programu obecného zastupiteľstva : 
 
Starostka obce Ľudmila Ďurčáková oboznámila s programom  rokovania OZ. Poslanci 
schválili program zasadania bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
3./ Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenia boli splnené okrem uznesenia č. 4/2/2014 – týkajúce sa autobusovej zastávky. 
 
4./ Návrh na určenie  rozsahu výkonu funkcie starostu Obce  Bánovce nad Ondavou na 
volebné obdobie r. 2014 - 2018 
 
Obec Bánovce nad Ondavou  má 720 obyvateľov. Starostka obce predložila návrh  na určenie  
rozsahu výkonu funkcie starostu Obce  Bánovce nad Ondavou na nové volebné obdobie r. 
2014 – 2018  - v rozsahu 1 
 
Poslanci OZ – uvedený návrh  
 
    Uznesenie číslo 1/5/2014 
   Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 v súlade  s § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
 
     schvaľuje 
výkon funkcie starostu Obce Bánovce nad Ondavou v novom volebnom období  r. 2014 – 
2018 v rozsahu 1 t.j. v plnom rozsahu. 
 
 



 
Za uznesenie hlasovali : Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.  Alena 
Hrehová, Michal Ďurik, Anna Megisová 
Proti : ./. 
Zdržali sa hlasovania : ./. 
 
5./ Návrh na určenie počtu poslancov Obce Bánovce nad Ondavou na volebné obdobie r. 
2014 - 2018 
 
Návrh predložila starostka obce Ľudmila Ďurčáková – návrh 7 poslancov OZ 
 
Poslanci OZ uvedený návrh  schválili 
 
    Uznesenie číslo 2/5/2014 
   Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 v súlade  s § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
 
     schvaľuje 
počet poslancov  Obce Bánovce nad Ondavou v novom volebnom období r. 2014 – 2018  -  
7 poslancov. 
 
Za uznesenie hlasovali : Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.  Alena 
Hrehová, Michal Ďurik, Anna Megisová 
 
Proti : ./. 
 
Zdržali sa hlasovania : ./. 
 
6./  Rôzne : 
 
a/ Vyúčtovanie Bánovského čurbesu 2014 
 
Starostka obce  z vlastných zdrojov bolo schválených 1600 €ur. , sponzorstvo 900 €ur., minuli 
sme 2103,78  €ur., to znamená že sme ušetrili 
 
b/ Informácia o úpravách Domu smútku 
 
V roku 2013 sme sa rozhodli urobiť opravy. V jeseni sme urobili časť prác a teraz sme čakali 
na dotáciu. Z Obnovy dediny sme dostali 5000 €ur, ktoré použijeme podľa projektu na 
chodník, lavičky a zeleň. Pri prácach sčasti pomáhali aj naši  zamestnanci . Celkovo rozpočet 
prekročíme o 200 €ur. 
 
Z Ministerstva financií sme dostali 5000 €ur.  , ktoré použijeme v MŠ na zakúpenie nového 
plynového kotla a rozvody. 
 
Od Nafty sme dostali 1000 €ur. , ktoré zase použijeme v parku na preliezky . 
 
7./  Diskusia 
 
Hrehová -   Čo bude s autobusovou zastávkou? 



Starostka  - Ja som sa nestotožnila s plechovou zastávkou – v strede obce  bude ako päsť na 
oko. 
Tomáš – Končí sa volebné obdobie , ak nám zvýšia peniaze , oslovme firmy a postavme novú 
murovanú zastávku. 
 
Starostka  - Máme aj pracovníkov na aktivačné práce , ktorí síce robia len 4 dni v mesiaci, ale 
môžu pomôcť a ostatné práce oslovíme firmu. Najprv však musíme dokončiť začaté akcie. 
 
8./ Záver 
 
 
    Overovatelia : 
 
      Alena Hrehová   ....................................... 
 
      Anna  Megisová .......................................  
 
 
  


