ZÁPISNICA
ZO ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 2/2015
V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
zo dňa 20.4.2015
1./ Otvorenie OZ
Zastupiteľstvo otvorila starostka obce a privítala poslancov a hosťa Ing.arch.Jakubčíka
Overovatelia zápisnice : Ing.Igor Lukáč, Michal Ďurik
Zapisovateľka : Emília Vajdová
ospravedlnení poslanci- Vargová, Ihnát
neospravedlnená - Čuhaničová

2./ Schválenie programu OZ
Program bol zaslaný v pozvánke. Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu alebo či
majú výhrady k tomuto programu.
Program bol schválený bez pripomienok

Návrh na uznesenie číslo 1/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program Obecného zastupiteľstva 1/2/2015
Hlasovanie : Za : 4, Tomaš,Lukač,Ľoch,Ďurik
Proti :

0

Zdržal sa : 0

3./Kontrola plnenia uznesenia
Z posledného OZ boli splnené všetky uznesenia

4./ Čerpania prostriedkov v programovacom období 2014-2020/upresnenie/
Starostka oboznámila poslancov s pripravovanou výzvou Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR pre obce. Pre obec Bánovce nad Ondavou by bola zaujímavá výzva Opatrenie 7 : Základne
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach podopatrenie : 7.4. Podpora na investície do

vytvárania, zlepšenia alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Oboznámila ich s dvoma možnosťami:
1. Rekonštrukcia obecného klubu
2. Rekonštrukcia budovy bývalého Kina na komunitné centrum.
Odovzdala slovo Ing. arch. Jánovi Jakubčíkovi, ktorý podal informácie k čerpaniu fondov EÚ na
projekty v podmienkach obce . Poslanci zvážili výhody a nevýhody každého projektu.

Návrh na uznesenie číslo 2/2/2015
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 informácie k možnostiam čerpania fondov EU na projekty
v podmienkach obce.
Hlasovanie : Za : 4, Tomaš,Lukač,Ľoch,Ďurik
Proti :

0

Zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie číslo 2/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
OZ- Schvaľuje investíciu „Rekonštrukcia nevyužitého objektu Kina na komunitné centrum“.

Hlasovanie : Za : 4, Tomaš,Lukáč,Ľoch,Ďurik
Proti : 0

Zdržal sa : 0

5./ Rôzne:
1. Príprava Čurbesu
Starostka oslovila FS- Jurošík - je v zahraničí, Vranovčan - v Poľsku, Vargovčan + Jožko Jožka
odsadený. Napísala vedúcemu z Vánku Veľké Kapušany, zatiaľ sa neozval. DJ- Fero áno súhlasí.

2. Stavanie mája 30.4.2015 v parku o 17 hod. V programe vystúpia: Ondavčanka a deti z MŠ.
3. Východoslovenské Vodárne a kanalizácie - akcia Napojme sa
VVS- pripravuje akciu ,,Napojme sa„. Akcia sa týka všetkých občanov, ktorí nie sú napojení na
vodovod . VVS urobí všetko, aby odbremenila záujemcov, od vybavenia adm. po vykopanie
osadenie šachty, vodomeru. Všetko zadarmo, aby sa zvýšila napojenosť občanov.

6./ Diskusia
Tomáš- Nezamestnaní nech pripravia tehly z Kúrie pre prípad potreby ich použitia novú na
autobusovú zastávku.

7./ Záver
Starostka ukončila jednanie OZ a poďakovala za účasť, trpezlivosť a promtný prístup .

Overovatelia zápisnice :
Ing. Igor Lukáč

_________________________

Michal Ďurík

__________________________

