
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  
29. decembra 2014 o 17.00 hod. v  kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou. 
 
Prítomní: 

a/  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b/  poslanci OZ: 

      Igor Lukáč Ing., Michal Ďurík, Peter Ľoch, Peter Ihnát Ing. Phd., Ján Tomáš, Mária    
      Čuhaničová,  Kvetoslava Vargová. 

  

      Neprítomní  :   ospravedlnení       :  -/- 
                                 neospravedlnení   :  -/- 
c/  ostatní  prítomní: 
      Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce 
      Emília Vajdová – účtovníčka 
 
 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:                                                       

Michal Ďurík                                                       
Kvetoslava Vargová 

 
 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  z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2014.         
2.     Poverenie zastupovaním starostky obce vo volebnom období 2014-2018 – informácia. 
3.     Plán práce OcÚ na rok 2015. 
4.     Návrh rozpočtu  obce na rok 2015 a stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2015      
        a viacročného   rozpočtu na roky 2015-2017. 
        Návrh viacročného rozpočtu na roky 2015-2017. 
5.     Plán práce HK na I. polrok 2015. 



6.     Rôzne 
7.     Diskusia 
8.     Záver 
 

Priebeh jednania : 

1.Kontrola plnenia uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa  13.12.2014 .  
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce p.  Ľudmila Ďurčáková, ktorá 
konštatovala, že  uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2014 boli 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. 
 
I.  Berie na vedomie 
     Informáciu  o plnení uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2014 
      číslo 1-5/2014. 

 
Za uznesenie hlasovali:   
Igor Lukáč   Ing. ,Michal Ďurík, Peter Ľoch, Peter Ihnát Ing. Phd., Ján Tomáš, Mária 
Čuhaničová,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 

2.     Poverenie zastupovaním starostky obce vo volebnom období 2014-2018 – informácia. 
Predkladá.  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Starostka obce informovala poslancov OZ, že v  súlade s ustanovením §  13b odst. 1, 3 a 4 
zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  poverila  
zastupovaním starostky obce v Bánovciach nad Ondavou p. Ing. Igora Lukáča vo volebnom 
období 2014-2018. 
Na základe predloženej informácie starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bol 
predložený návrh uznesenia: 
 

           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. 

I.  Berie na vedomie 
     Informáciu podanú starostkou obce o poverení zastupovaním starostky obce v Bánovciach  
     nad Ondavou p. Ing. Igora Lukáča vo volebnom období 2014-2018.  
 
Za uznesenie hlasovali:  
Igor Lukáč Ing., Michal Ďurík, Peter Ľoch, Peter Ihnát Ing. Phd., Ján Tomáš, Mária 
Čuhaničová,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     



 
 
3.     Plán práce OcÚ na rok 2015. 
Predkladá:   Ľudmila Ďurčáková – starostka obce, ktorá podrobne informovala poslancov OZ 
s úlohami, ktoré by chcela v roku 2015 zrealizovať. Plán práce tvorí prílohu zápisnice č. 1. 
V rámci diskusie vystúpili:   
Poslanci hovorili o kanalizácií obce, v akom je to štádiu jej realizácie. Starostka podrobne 
vysvetlila jednotlivé vetvy kanalizácie podľa projektovej dokumentácie. Dodala, že 
prečerpavačka bude pri Maťašovi a druhá pri Biačkových.  ČOV bude dole. V závere dodala, 
že sú problémy s vlastníkmi pozemkov, ktorí sa k tomu stavajú negatívne, nakoľko potrubie 
prechádza cez ich pozemky. K fasáde OcÚ dodala, že poskytnuté financie z MF SR 
nepostačovali, takže v tomto roku sa plánuje s jej pokračovaním. K autobusovej zastávke 
dodala, že je spracovaná štúdia stredu obce. Z programu obnovy dediny obec obdržala fin. 
prostriedky, za ktoré sa vybudoval chodník na cintoríne, na rok 2015 sa plánuje urobiť 
parkovisko k domu smútku, na ktoré by sa znova požiadala ziskať fin. prostriedky z Programu 
obnovy dediny.  Čo sa týka autobusovej zastávky, tieto si vyžadujú značné finančné 
prostriedky. Podala návrh, aby sa tieto  zastávky vybudovali svojpomocne, nakoľko na OcÚ sa 
nachádza stavebný materiál, takže pomocou nezamestnaných by sa tieto mohli zrealizovať. 
Ďalšou úlohou je plánované prekrytie budovy OcÚ a Múzea, nakoľko strecha zateká. Na 
sklade je drevo a škrídľa. Poslanci mali dotaz, či materiál bude postačovať. Ďalej je plánovaný 
kamerový systém, kde obec reagovala na výzvu MVSR, obec podala žiadosť a čaká ako bude 
vybavená. Ďalej obec dostala fin. prostriedky pre požiarnikov a telovýchovnú jednotu, na 
vybavenie. V pláne je zahrnutá aj úprava miestneho cintorína. Z MŠ  bola daná požiadavka na 
rekonštrukciu sociálnych zariadení, ktoré by chcela poriešiť cestou Nafty, s ktorou má obec 
dobrú spoluprácu. Starostka informovala poslancov, ako je to s financovaním MŠ, nakoľko sú 
tu noví poslanci, aby boli v obraze čo všetko sa tam financuje a z akých prostriedkov. Taktiež 
informovala o výmene kotla v MŠ v uplynulom roku a čo by bolo potrebné ešte riešiť. Všetko 
by to chcela riešiť iba dotáciu a čaká kedy vyjde výzva. K budove požiarnej zbrojnice p. Tomáš 
povedal, že je potrebné budovu zrealizovať a požiadať o fin. prostriedky. Starostka 
informovala so žiadosťou Požiarnikov o finančné prostriedky na údržbu požiarnej zbrojnice. 
P. Vajdová informovala poslancov, koľko sa im platí všetko t.j. elektrika a plyn. V závere po 
odpočtoch el. a plynu sa im odpočítava, ostatné prostriedky vyčlenené v rozpočte dostávajú 
iba na činnosť.  Ostatná činnosť bude zameraná na kultúrne akcie, ktoré sa doteraz v obci 
realizovali. 
P. Ihnát Peter mal dotaz, či bol spracovaný projekt na multifunkčné ihrisko. Mal dotaz na 
webovú stránku obce, ktorá podľa jeho názoru nie je aktuálna. 
P. Ďurík odporučil, aby sa postupne doplnilo vianočné osvetlenie. 
p. Čuhaničová mala dotaz, či sa nebude riešiť autobusová zastávka pri ihrisku. Zo strany 
poslancov bol dotaz ku klubu, ktorý je už po životnosti. Dodala, že svadobka sa plánuje 
prerobiť z bývalého kina, na čo je spracovaná štúdia. 
V závere starostka odpovedala na vznesené diskusné príspevky. 
        
Na základe predloženej informácie starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bol 
predložený návrh uznesenia: 
 

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. schváľuje 
    Plán práce Ocú na rok 2015 predložený starostkou obce a s doplnkami poslancov OZ. 
 
Za uznesenie hlasovali:  
Igor Lukáč Ing., Michal Ďurík, Peter Ľoch, Peter Ihnát Ing. Phd., Ján Tomáš, Mária 
Čuhaničová,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
4.  Návrh rozpočtu  obce na rok 2015 a stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2015 
a viacročného   rozpočtu na roky 2015-2017 a neuplatňovaní programového rozpočtu na 
rok 2015 . 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
                    Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce  
                    Emília Vajdová – účtovníčka 
V úvode p. Vajdová oboznámila poslancov s návrhom rozpočtu, o jeho členení podľa 
funkčnej klasifikácie, ako aj s programom, v ktorom obec robí účtovníctvo.  Podrobne 
oboznámila podľa položiek s jednotlivými príjmami, čo sa týka podielových daní, aká je 
prognóza, ktoré obec dostáva od MF SR  a vlastnými príjmami, ktoré obec má z dani 
nehnuteľností, za psov, TKO atď. Nie sú rozpočtované transféry, ktoré sú účelové ako napr. 
Nafta. FO sú použité prostriedky z RF, o ktorom rozhoduje OZ.  V závere informovala 
poslancov o tvorbe RF, ktorý tvorí najmenej 10 % z prebytku hospodárenia a ostatné idú do 
peňažných fondov, ktorý bude očistený o účelové  dotácie poskytnuté zo ŠR.  Ďalej 
oboznámila poslancov s výdavkovou časťou rozpočtu podrobne podľa jednotlivých kapitol 
a funkčnej a ekonomickej klasifikácie. V závere dodala, že s rozpočtom sa pracuje  po celý 
rok, rozpočet je živý. V prípade potreby sa robia zmeny rozpočtu. Návrh tvorí prílohu 
zápisnice číslo 2.  
Starostka oboznámila poslancov OZ s výškami dotácií pre spoločenské organizácie v obci. 
Dodala, že TJ je najväčšia organizácia v obci, ktorá dostáva najviac finančných prostriedkov. 
Prostriedky sa používajú na členské pre FZ, dopravu, občerstvenie, odmeny rozhodcom, 
ktoré každý rok zúčtujú ku koncu roka.  
V rámci diskusie vystúpili:  
p. Ihnát poslanec OZ povedal, že program nie je dobrý. Ďalej mal dotaz na počet 
zamestnancov OcÚ. K TJ dodal, že mládež by bolo dobre nejako motivovať, aby čím väčší 
počet hráčov hral futbal, aby obec nenakladala finančné prostriedky zbytočne. 
Ján Tomáš poslanec OZ mal dotaz na spotrebu el. energie v klube. K futbalu dodal, aby sa 
u mládeži vybudoval rešpekt a vybudovali sa podmienky, aby bol väčší záujem o futbal. 
Odporučil zvýšenie dotácie pre FS Ondavčanka na 300,00 €. 
Ing. Igor Lukáč odporučil, aby starostka sa zúčastnila výročnej členskej schôdze a vyzvala ich 
k lepšej iniciatíve, k vyššiemu záujmu o futbal, aby obec nevynakladala obecné finančné 
prostriedky zbytočne, nakoľko v obci je to jeden šport, ktorí si občania našej obce vážia.  
V závere starostka odpovedala na diskusné príspevky. 
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na 
roky 2015-2017 predniesla p. Mišková – HKO. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice č. 3.  
 



Na základe stanoviska HK k návrhu rozpočtu a predloženého návrhu rozpočtu obce na rok 
2015 a neuplatňovaní programového rozpočtu obce  a vznesených diskusných príspevkov bol 
predložený návrh uznesenia: 
 

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. Berie na vedomie: 
     a)  Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a k návrhu viacročného   
           rozpočtu obce  na roky 2015-2017. 
     b)   návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2016-2017 
     c )   Informáciu MF SR so zavedením  rozpočtového informačného systému od 1.1.2014      
            v zmysle  zákona 426/2013 zo dňa 29.novembra 2013 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
           583/2004  Z.z.  o územnej samospráve predloženú starostom obce. 
 
 II. Rozhodlo , že 
      v zmysle  zákona 426/2013 zo dňa 29.novembra 2013 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon   
      583/2004   Z.z. o územnej samospráve § 4 odst. 5  nebude uplatňovať programový  
      rozpočet obce na rok 2015. 
 
III. S ch v á ľ u j e: 
     Rozpočet obce Bánovce nad Ondavou na rok 2015 takto: 
              -  rozpočtové príjmy    vo      výške         199 068,00   €  
              -  rozpočtové výdavky  vo     výške          199 068,00   € 
              bez pripomienok  

Za uznesenie hlasovali: 
Igor Lukáč,Ing., Michal Ďurík, Peter Ľoch, Peter Ihnát Ing. Phd., Ján Tomáš, Mária 
Čuhaničová,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
5. Plán práce HK na I. polrok 2015. 
Predkladá: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce 
Na základe predloženého návrhu plánu práce  bol predložený návrh na uznesenie  
 

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. schváľuje 
   Plán práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2015 
 
II.  poveruje 
      p. Miškovú hlavnú kontrolórku obce 
      vykonaním kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom práce na I. polrok 2015. 
 



Za uznesenie hlasovali:  
Igor Lukáč,Ing., Michal Ďurík, Peter Ľoch, Peter Ihnát Ing. Phd., Ján Tomáš, Mária 
Čuhaničová,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
6.  Rôzne  
Starostka obce informovala poslancov: 
-   o poskytovaní stravných lístkov pre starostku obce od 1.1.2015. 
-   o sťažnosti Čižmár – Kanda – výrub stromu – požiadanie členov Komisie na ochranu  
     verejného poriadku o obhliadku v sobotu o 10.00 hod.  
-   o zásadách odmeňovania poslancov z roku 2011. 
 
P. Ihnát Peter Ing. predložil návrh na komisie a ich zloženie: 
    - kultúra a vzdelávanie  :    Vargova, Čihaničová, Geročová, Lojanová ,Majerníková 
    - komisia pre mládež a šport:  Ľoch, Parihuz, Maťaš,  Lukáč, Ďurík 
   -  komisia pre územný plán a výstavby  Ihnát Peter, Ihnát Ján. Starfoškovič, Tirpák Jozef,  
                                                                        Ďurčáková 
Diskusia: 
Ján Tomáš posl.OZ mal dotaz na novozvolených poslancov OZ, aby informácie zo zasadnutí 
OZ sa nedostavali vonku. 
S týmto návrhom súhlasili.   
 
Na základe predložených informácií starostkou obce  bol predložený návrh na uznesenie: 
 

 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. Berie na vedomie: 
   a/  návrh na zriadenie komisií: 
          -  kultúra a vzdelávanie  :    Vargova, Čihaničová, Geročová, Lojanová ,Majerníková 
          -  komisia pre mládež a šport:  Ľoch, Parihuz, Maťaš,  Lukáč, Ďurík 
          -  komisia pre územný plán a výstavby  Ihnát Peter, Ihnát Ján. Starfoškovič, Tirpák Jozef,  
                                                                        Ďurčáková 
   b/    -  informáciu o sťažnosti Kanda a Čižmár o výrub stromu. 
   c/    -  informáciu o odmeňovaní poslancov OZ z roku 2011. 
 
II.  S ch v á ľ u j e: 
     Rozšírenie okruhu osôb poskytovania stravných lístkov starostke obce od 1.1.2015. 
 
Za uznesenie hlasovali:  
Igor Lukáč,Ing., Michal Ďurík, Peter Ľoch, Peter Ihnát Ing. Phd., Ján Tomáš, Mária 
Čuhaničová,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
    



7. Diskusia 

Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, diskusia bola ukončená.    
 

8.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   : 

 
 

Michal Ďurík                                                       
Kvetoslava Vargová 

 
 

Zapísala: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


