ZÁPISNICA
ZO ZASADANIA

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 4/2015

V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
zo dňa 15.7.2015

1./ Otvorenie
zastupiteľstvo otvorila starostka obce a privítala poslancov.
Overovatelia zápisnice : Lukáč Igor, Vargová Kvetoslava
Zapisovateľka : Ľudmila Geročová
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 1/4/2015
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 1/3/2015
Hlasovanie : Za : Lukáč, Ihnát, Tomáš, Vargová
Proti : 0

Zdržal sa : 0

3./Kontrola plnenia uznesenia
4./ Vyúčtovanie Bánovského čurbesu 2015
Príjmy – 150 €ur. /WAK Veľké Kapušany/
Výdavky - Vystúpenia – súbory + dohody + odvody - 1158 €ur.
Tovar – občerstvenie hostia, súbory, guľáš - 328,76 €ur.
Výdavky spolu : 1486,76 €ur.
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Hodnotenie :
Starostka - Minulého roku sme mali významné výročie – 100 rokov od narodenia Pavla
Horova. Vtedy sme dostali príspevok z KSK Košice, a tak sme si mohli dovoliť drahšie súbory.
Tohto roku sma zase mali zase viacej cien v tombole. Uvedomujeme si, že pre deti sme mali
menej akcií pre deti, ale zase sme zaplatili koníky, čo nás vyšlo finančne drahšie. Ďakujem
poslancom za pomoc a hlavne za to, že vydržali až do konca. Čo máte vy aké pripomienky?
Ihnát, Lukáč - Nezabudnime na tú elektrinu, aby sme o rok nemali podobný problém ako
tohto roku.
Vargová – Ja si myslím, že bolo dobre.
Ihnát – O rok, ak by sme mali dosť sponzorov, nemohli by sme dať Bánovčanom napr.
klobásu?
Starostka – Skúšali sme to s koláčmi resp. guľášom a neosvedčilo sa to. Mali by sme problém
s tým, že by sa ťažko odhadoval počet klobás , ich pečenie v takom množstve a pod.
Ihnát – Potom by sme mohli poskytnúť Bánovčanom aspoň pivo a kofolu.
5./ Projekt Čierne skládky
Tak ako sme sa dohodli na OZ podali sme žiadosť na Enviromentálny fond pod názvom
„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“. Žiadosť so všetkými prílohami
a rozpočtom Vám boli doručené a mali ste možnosť ich preštudovať. Ide o skládky
umiestnené na parcelách 1678 a3810. Náklady na odstránenie skládky boli vyrátané na
33665,27 €ur. , dotácia z Enviromentálneho fondu 31982 €ur., vlastné zdroje 1683,27 €ur.
Uzávierka projektov je 17.7.2015, a tak bola žiadosť odoslaná.
Ihnát – V každom prípade by bola hlúposť to nevyužiť, ak je možné získať finančné
prostriedky na odstránenie skládky.
6./ Projekt Kamerový systém
Dňa 26.6.2015 nám bolo oznámené, že naša žiadosť na Kamerový systém síce bola úspešná,
žiadali sme 7800 €ur. a schválili nám 5 tis. , naša spoluúčasť bude 1250 €ur .Mali sme
projekt vypracovaný na 7 kamier. Dovolili nám znížiť rozpočet, keďže nám neschválili
požadovanú čiastku, a teda nám vyjde na 5 kamier. Musíme sa rozhodnúť, ktoré kamery
vypustíme. Pri obecnom úrade a múzeu sme mali naprojektované dve, a teda jednu z nich
môžeme vypustiť a rovnako aj máme pri DS a druhú pri bráne – tu by sme mohli tiež jednu
vypustiť.
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7./ Projekt Pozemkové úpravy
Dňa 28.5.2015 Ministerstvo poľnohospodárstva z programu Rozvoj vidieka vydalo výzvu
č. 5/PRV/2015 na aktivity súvisiace s vybudovaním spoločných zariadení v rámci
pozemkových úprav. Naša obec je na zozname oprávnených žiadateľov. Termín uzavierky
žiadostí je 24.9.2015. Je to pomerne krátky čas na prípravu všetkých náležitostí. Požiadali
sme preto Pozemkový úrad o vydanie projektov, ktoré boli spracované pri pozemkových
úpravách. Uvidíme, či nám pozemkový úrad projekty poskytne a potom uvidíme, čo sa z toho
dá použiť. V prvom rade máme záujem o vysadenie vetrolamov, lebo to by nám sčasti
vyriešilo problémy cintorínskej ulice v zime.
8./ Rôzne
- Nafta – schválila našu žiadosť a poskytne 1000 €ur. na sociálne zariadenia MŠ
My máme v rozpočte na sociálne zariadenia naplánované 2000 €ur. Poslanci boli pozrieť
stav sociálnych zariadení priamo v MŠ a skonštatovali sme, že v horšom stave sú WC, a teda
tohto roku opravíme tieto.
- Žiadosť p. J. Mižíka – žiada OZ o vyčistenie priekop na strane obecného úradu. Pri tom
veľkom daždi sa voda liala cez cestu a do dvorov na druhej strane. Rovnako sa sťažoval aj p.
Popik /bar/. Sťažovala sa aj p. Dilikova, že z Jarabákovej cesty sa liala voda a na mostíku jej
zdvihla kocky. Pri takom daždi je ťažké niečo urobiť, lebo voda si vždy nájde cestu
a samozrejme stečie dole k Ondave. Problém je aj to, že keď sa robil vodovod v priekopách
sú uzávery vody /šupátka/, a tak je problém aj pri čistení priekop.
Ihnát – Ak je v zákone dané, že o priekopy sa má starať vlastník nehnuteľnosti, nájdime to
a potom to môžeme riešiť.
Tomáš – Upozorniť tých občanov, u ktorých je problém, aby priekopy vyčistili.
Starostka – Ja som Milana Romana upozornila hneď, ale v súčasnej dobe odišiel za prácou do
Anglicka a priekopu nevyčistil.
9./ Záver – Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a aktivitu.

Overovatelia zápisnice :
Vargová

____________________________

Lukáč

____________________________

