ZÁPISNICA
ZO ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 3/2015
V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
zo dňa 17.6.2015

1./ Otvorenie
zastupiteľstvo otvorila starostka obce a privítala poslancov.
Overovatelia zápisnice : Ing. Petr Ihnát, PhD., Michal Ďurik
Zapisovateľka : Ľudmila Geročová
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2./ Schválenie programu OZ
Program bol zaslaný v pozvánke. Starostka vyzvala poslancov či ma niekto doplnenie programu
alebo výhrady k tomuto programu.

Program bol schválený bez pripomienok
Návrh na uznesenie číslo 1/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie : Za : Lukáč, Ihnát, Ľoch, Tomáš, Ďurik, Čuhaničová, Vargová
Proti : 0

Zdržal sa : 0

3./Kontrola plnenia uznesenia/1/2015
Uznesenie 8/1/2015 – s p. Klimom som hovorila a má prísť podpísať zmluvu
4./ Prerokovanie žiadosti p. Parihuza
Jozef Parihuz doručil žiadosť o povolenie na prevádzkovanie bufetu na futbalovom
ihrisku. Požiadal o bezplatný prenájom priestorov, nakoľko zisk z predaja, okrem
počiatočných nákladov chce venovať futbalovému klubu TJ Bánovce nad Ondavou.
Zároveň požiadal o schválenie otváracích hodín v tomto bufete.
Ihnát - teraz nepredáva pri futbalových zápasoch nikto? Je to zaujímavé, že niekto chce
zisk darovať niekomu.

- 2 Tomáš – Je tam potrebné zaviesť teplú vodu, WC pre mužov a ženy a povolenie od
hygieny. A tiež sa ťažko prekontroluje aký tam bude zisk. A kto bude platiť vodu,
futbalový klub?
Starostka - Podľa listu vlastníctva sme síce majiteľmi pozemku , ale je tam zakreslená
ešte stará pajta. Teraz som to dala zamerať, ale dokiaľ to geodet urobí a tiež zápis do
katastra to potrvá. V súčasnej dobe tam sú šatne a pri bufete by sme museli urobiť zmenu
užívania stavby.
Ľoch – Ak chce podnikať, nemohol by to robiť mimo našej budovy napr. z prívesu , stánku?
Starostka - neviem aké sú podmienky pri stánkoch. V podstate by mohol predávať na
našom pozemku, ale nie v budove, ktorá nezodpovedá podmienkam na zriadenie bufetu.
Tomáš – Ja som proti, lebo to nie je kontrolovateľné.
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.
berie na vedomie
žiadosť p. Jozefa Parihuza a neschvaľuje prenájom obecnej budovy na podnikanie.
Za - Lukáč, Ihnát, Ďurik, Ľoch, Tomáš, Vagová, Čuhaničová
Proti - 0

Zdržal sa - 0

5./Organizačné zabezpečenie Bánovského čurbesu 2015
Bánovský čurbes 2015 sa uskutoční v sobotu 27. Júna 2015 na futbalovom ihrisku.
Hostia – Rošková, Ďurovčík, Cibereová, Sidivárová, farári, starostovia obcí a veľký sponzori
ako sú FLAG,A, RD Trhovište, WAK
Program :
FS Vánok , FS Čemerňanka, FS Novešan deti z MŠ a Ondavčanka
Ozvučenie, diskotéka – DJ Fero
Tiež prídu koníky pre deti a pán , ktorý ich sprevádza zaspieva pred tombolou a tiež po
tombole. Obec zaplatí, na rozdiel od minulých rokov, vozenie na koňoch, ale neviem aký
tam určiť systém, aby sa ušlo všetkým deťom.

- 3 Ihnát – Navrhol aby sa deťom vydávali bezplatné lístky na základe ktorých sa budú môcť na
koníkoch povoziť. Viacnásobné vozenie sa obmedzí tým, že pri vydávaní lístkov sa vytvorí
zoznam detí, ktorým už boli lístky vydané.
Mišková – Pri prezentácii obec Oborín dáva lístky , takže by ste to mohli urobiť takýmto
spôsobom
Lístky na koníky bude vydávať Majerníková pri kronike.
Elektrika – roky nám to robil Miloš Megis, ktorý už nemá záujem . Určite potrebujeme
zapojiť pre DJ-ja.
Tomáš – dá sa to riešiť ale nie teraz na poslednú chvíľu. Treba položiť kábel do zeme a dať
ističe. Dohodli sme sa , že tohto roku to ešte urobí p. Megis .
Súťaž vo varení guľášu – zatiaľ máme 2 družstvá – Karčma a požiarničky. Ešte sa spýtame
dôchodcov, poľovníkov a vyhlásime v rozhlase.
Účinkujúci – pohostenie - vodu, klobásy. Pracovníci na aktivačné práce v sobotu doobeda
upečú a vydávať budú vydávať J. Ďuríková a A. Šmidová. Poslanci sa postarajú o súbory
a ženy poslankyne sa budú starať o pozvaných hostí. Geročová – uvádza a vypláca
súbory. Maďarová má na starosti hostí ale tiež tombolu. Spoluuvádzať s ňou bude Tomáš.
Súbory budú mať na starosti :
Lukáč – Vánok, Ľoch – Novešan, Ďurik - Čemerňanka, Ihnát – Ondavčanku.
Pohostenie - Nerobíme už obložené misy, lebo tie väčšinou ostali. Navrhujem, aby sme
kúpili klobásu, jaternice, bôčik, škvarky. Minulého roku nám robila plnené mäsá Smrigová . Dohodnime sa, kto čo urobí .
Geročová – plnená kapusta , Čuhaničová - zákusky , Šmidová – orechovník, makovník,
Ďurčáková – roláda z lístkového cesta, Vargová 2 šaláty, Vajdová – fašírka, Mišková – 2
rolády z kuracieho mäsa a opýtať sa Smrigovej , či neurobí plnené mäsá.
Keďže DHZ oslavuje 125 výročie od založenia, dali si pri tej príležitosti urobiť zástavu
a chceli by ju predstaviť na Čurbese. A ja by som chcela odovzdať darčeky z projektu a by
som chcela oceniť zaslúžilých členov resp. funkcionárov plaketami :
Štefan Kanda za prácu s mládežou, Ladislav Maťaš – aktívny – chodí, zháňa, opravuje
hasičskú zbrojnicu, Laca Kočišku – za celoživotnú prácu. OZ súhlasí s odmenením
funkcionárov, ktorých navrhla starostka.
Lukáč - dokedy bude diskotéka? Najprv bola do rána do 5-tej, potom už len do dvanástej,
minulý rok do 2 po polnoci. Aj toho roku navrhujem rovnako do druhej.

- 4 6./ Schválenie Bánovských novín 2015 - bolo stretnutie kultúrnej komisie, ktorá neprišla
s novými nápadmi. Tohto roku prispeli farári, prof. Sirochman príspevok k 40. Výročiu

úmrtia P.Horova a ostatné články – príhovor starostky, narodené deti, jubilanti a tí
s ktorými sme sa v roku 2014 rozlúčili.

Návrh na uznesenie číslo 3/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Bánovské noviny 2015
Hlasovanie : Za : Lukáč, Ihnát, Ľoch, Tomáš, Ďurik, Čuhaničová, Vargová
Proti : 0
Zdržal sa : 0
7./ Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania na projekt Komunitné centrum –
robil nám to pán Molčány . Prišli 3 ponuky – vybrali sme - Architektonická agentúra jej
cena bola 7766 €ur.
Ihnát – Aký postup bol zvolený pri verejnom obstarávaní ? Suma za ktorú si projektovú
dokumentáciu objednávame je vysoká, čo všetko je v tej sume započítané? Na základe
prieskumu sa cena za takéto projekty pohybuje vo výške cca 5.500.- eur s DPH.
Starostka – Oslovili sme 3 dodávateľov a vybrali sme najnižšiu ponuku.
Ihnát - Prečo sme neuverejnili oznámenie o verejnom obstarávaní napríklad na
Internetovej stránke obce, aby sa prihlásilo viacej uchádzačov, mali by sme tak k dispozícii
väčší výber a možnosť dojednania lepšej ceny. V budúcnosti navrhujem verejné
obstarávanie riešiť ináč , tak aby sme mali viacej možností výberu. Je zaujímavé, že výherca
sa zúčastnil na predchádzajúcom rokovaní OZ a teraz vyhral výberové konanie na dodanie
projektovej dokumentácie.
Tomáš – len nám bol poradiť že aké možnosti máme a čo by sme mohli spraviť. Videl som
jeho prácu, je vykonávaná kvalitne.
Starostka – posledná informácia bola taká, že na jednotlivé projekty by mali obce dostať
najviacej 300 tis. €ur. Keďže prebehlo výberové konanie , pristúpime k podpísaniu
zmluvy.

- 5 Ihnát – Návrh zmluvy je už konečný? pretože k zmluve mám pripomienky:
- článok 7, bod 7.3 – zodpovednosť za vady do 6 mesiacov, Pozrel som si na internete
obdobné zmluvy a pri nich je zodpovednosť za vady /záručná doba/ stanovená na 3 roky,
preto v zmluve navrhujem dobu 6 mesiacov predĺžiť aspoň na 2 roky.
V zmluve chyba možnosť pre objednávateľa Predložiť k projektovej dokumentácii
pripomienky. Chyby v projektovej dokumentácii by mal zhotoviteľ odstrániť na svoje
náklady. Zmluva by mala byť vyvážená pre obe strany pretože „co je psáno to je dáno“.
8./Oboznámenie OZ so správou o overení účtovnej závierky obce za rok 2014 nezávislým
audítorom – Ing. Ladič nám robí každoročne audit. Konštatuje, že nezistil významné
skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav
vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej
závierke.
Návrh na uznesenie číslo 4/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Bánovce nad Ondavou za
rok 2014
9./ Prerokovanie návrhu záverečného účtu za rok 2014 a stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k návrhu – materiály dostali poslanci v elektronickej podobe.
Vajdová - Materiál ste dostali a k ste niečomu nerozumeli tak sa pýtajte. V roku 2014
bol prebytok bežného rozpočtu 28 tis. – vyššie podielové dane, v 12/2014 prišli financie
zna projekt, ktoré sa čerpali až v roku 2015. Taktiež bola vytvorená položka – odstupné
starostky a odchodné p. Geročovej, ktoré sa nenaplnili. Prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu - 1247,30 €ur. Zo zostatku finančných operácií nakoniec ostalo do
rezervného fondu 2218 €ur a teda navrhujeme do rezervného fondu previesť 3465,38 €ur.

Návrh na uznesenie číslo 5/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
k Návrhu záverečného účtu Obce Bánovce nad Ondavou za rok 2014

I. berie na vedomie:

- 6 a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou
za
rok 2014
II. schvaľuje:
a) Záverečný účet obce Bánovce nad Ondavou za rok 2014
b) Celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad
c) použitie prebytku hospodárenia v sume ....................... 3 465,38 €,
ktorý pozostáva :
- zisteného 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
zákonov v znení neskorších predpisov, :
na tvorbu rezervného fondu ....................................... 1 247,38 €
- zisteného podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. predpisov :
tvorbu rezervného fondu................................................
2 218,00 €

Hlasovanie : Za : Lukáč, Ihnát, Ľoch, Tomáš, Ďurik, Čuhaničová, Vargová
Proti : 0
Zdržal sa :

10./ Prerokovanie návrhu na zmenu rozpočtu
Vajdová Prvé rozpočtové opatrenie bolo z 3.1.2015 – presunutie funkčnej klasifikácie, nebolo to
také rozpočtové opatrenie, ktoré by menilo položky.
Druhé a tretie opatrenie sa týkalo finančných prostriedkov od štátu – zaradia sa presne
podľa účelu.
Rozpočtové opatrenie číslo štyri – týka sa položiek :
- príjem za dobývací priestor nafta, dobropisy - príjmy z vyúčtovania plynu, vrátky zo
sociálnej poisťovne, príjem zo štátneho rozpočtu za projekt, zostatok úveru, ktoré sú na
našom bežnom účte, ktorý môžeme buď vrátiť alebo čerpať.
Príjem sa zvýši o 24585,85 €ur.
Výdavky - upraviť výdavky za elektrickú energiu - bude sa treba na to pozrieť a dať nižšie
ističe, aby aspoň budúci rok sa ušetrilo. Splátku úveru som vyškrtla tak v príjmovej ako aj

- 7 v úverovej časti. Vyškrtla som tiež kamerový systém z vlastných zdrojov , lebo máme
projekt na kamerový systém. Na odstránenie čiernej skládky sme dali 6000 €ur – ide
o spoluúčasť obce. Rovnako som tiež upravila príjmy i výdavky za športové potreby.
Ostatné boli len vlastne len presuny medzi položkami.
POSLANCI - navrhujú splatiť časť úveru 5011,85 a ostane na čerpanie 12 tisíc.
Návrh na uznesenie číslo 6/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I.
II.

Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 4/2015
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 1,2,3/2015

Hlasovanie : Za : Lukáč, Ihnát, Ľoch, Tomáš, Ďurik, Čuhaničová, Vargová
Proti : 0
Zdržal sa : 0

11./ Rôzne
a/ Plán kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2015 – predložila hlavná kontrolórka obce priložený k materiálom OZ
Návrh na uznesenie č. 7/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
Hlasovanie : Za : Lukáč, Ihnát, Ľoch, Tomáš, Ďurik, Čuhaničová, Vargová
Proti : 0
Zdržal sa : 0
b/ Akcia - Napojme sa Východoslovenská vodárenská spoločnosť robí zadarmo
napojenie na obecnú vodu – ak sa nájde dostatok záujemcov. Zajtra 18.6.2015 bude
chodiť pracovníčka VVS a zisťovať záujem o napojenie.
c/ Poslanci požiadali Petra Ihnáta aby vysvetlil aký by mala význam - Komisia územného
plánu a výstavby.
Ihnát – tak ako každá komisia, aj táto komisia by mala poradný hlas pre starostu, medzi jej
činnosti by patrilo:
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prerokovávanie a pripomienkovanie predprojektovej, projektovej dokumentácie
stavieb pripravených v investorstve obce,
dohľad nad stavebnou činnosťou v obci, či je realizovaná v súlade s územným
plánom obce,
príprava podkladov pre verejné obstarávanie za stavebnú oblasť.
Návrh na uznesenie č. 8/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Komisiu územného plánu a výstavby

Za – Ihnát
Proti – Lukáč, Ďurik
Zdržali sa – Čuhaničová, Vargová, Tomáš, Ľoch
Komisia územného plánu a výstavby nebola schválená.
12./ Záver zasadania - starostka obce poďakovala poslancom za účasť.

Overovatelia uznesenia :
Ing. Peter Ihnát, PhD.

___________________________

Michal Ďurik

___________________________

