OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU

ZÁPISNICA
napísaná z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
13. októbra 2015 18.00 hod. v kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a/ starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b/ poslanci OZ:
Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Ing. Peter Ihnát, Mária Čuhaničová,
Kvetoslava Vargová,
Neprítomný : ospravedlnený : Ján Tomáš
neospravedlnený : -/c/ ostatní prítomní:
Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce

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 6 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:
Mária Čuhaničová
Peter Ľoch
Za zapisovateľku bola poverená: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila s programom rokovania obecného
zastupiteľstva, ktorý žiadala doplniť o bod 4 – Návrh na navýšenie úväzku HK. Program
bolschválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci.
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
Aktualizácia Povodňového plánu obce Bánovce nad Ondavou.
Aktualizácia poriadku odmeňovania poslancov OZ.
Návrh na navyšenie úväzku HK.
Rôzné:
- Rozpočtové opatrenie číslo 5/2015
- Mesiac úcty k starším
- Žiadosť na rok 2016 – obnova dediny – zelená dedina
- Kamerový systém

- čierne skládky
- MŠ – Sociálne zariadenia
- Pozemkové úpravy
- Hasiči Kaliňák
- Rozhlas – oprava, osvetlenie, cesta park
- Ihrisko –elektrika, prehodnotiť ističe
6. Diskusia
7. Z á v e r
Priebeh jednania :
1.Kontrola plnenia uznesenia z 4. zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala,
že uznesenia z 4. zasadnutia OZ zo dňa 17.6.2015 boli splnené. Na základe toho bol
predložený návrh uznesenia.
Uznesenie číslo 1/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. Berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení z 4. zasadnutia OZ dňa 17.6.2015
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Ing. Peter Ihnát, Mária
Čuhaničová, Kvetoslava Vargová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02.Aktualizácia Povodňového plánu obce Bánovce nad Ondavou.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Dodala, že po voľbách do orgánov samosprávy obce sú zvolení noví poslanci, preto je
potrebné zmeniť členov komisií z radov poslancov ako aj niektorých ostatných členov. Po
prednesení a prekonzultovaní s poslancami bol predložený návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 2/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Aktualizáciu Povodňového plánu obce Bánovce nad Ondavou.

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

3.Aktualizácia poriadku odmeňovania poslancov OZ.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Dodala, že obec má spracovaný poriadok odmeňovania poslancov ešte z roku 2010 a preto je
potrebné ho aktualizovať.
p. poslanec Ing. Ihnát – zaslal na OcÚ návrh poriadku odmeňovania, ktorý aj sám prezentoval
podrobne, k jednotlivým článkom podal vysvetlenie.
Po rozsiahlej diskusii všetkých poslancov a prejednaní návrhu poriadku odmeňovania
poslancov OZ bol predložený návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 3/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Poriadok odmeňovania poslancov OZ po zapracovaní prednesených návrhov platné od

1.novembra 2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Ing. Peter Ihnát, Mária
Čuhaničová, Kvetoslava Vargová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04.Návrh na navyšenie úväzku HK.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Starostka obce predložila poslancom návrh na zvýšenie úväzku HK p. Miškovej. Odôvodnila
to tým, že na obecnom úrade došlo k personálnym zmenám a rozdelenia náplne práce. Čo sa
týka prípravy zasadnutí OZ a ako aj spracovania jednotlivých zásad a smerníc, VZN obce,
ktoré sú náročné na čas a samotnú prípravu materiálov na zasadnutia. Navrhovala zvýšenie
úväzku na 30 %.
p. Ihnát – posl.OZ dal návrh na 20 % úväzok.
S týmto návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
Po prednesení návrhu na zvýšenie úväzku HK a vznesených diskusných príspevkov bol
predložený návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 4/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórky obce p. Miškovej na 20 % od 1. Novembra 2015.

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

5.Rôzné:
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková
-

Rozpočtové opatrenie číslo 5/2015 zo dňa 13.10.2015
Rozpočtové opatrenie sa dotýka zvýšenia príjmovej a výdavkovej časti o 6 150,00
€uro. Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice číslo 1.

-

Mesiac úcty k starším
Akcia sa uskutoční 8.11.2015 o 15.00 hod. v KD, Vystúpia detí z MŠ a Viňančan
z Vinného. Dôchodcom budú podané poukážky na nákup do COOP Jednota v sume
7,00 €ur. Jedná sa o dôchodcov vo veku 65 rokov, 70 rokov, 75 rokov a od 80 rokov
každý občan.

-

Žiadosť na rok 2016 – obnova dediny – zelená dedina
Starostka informovala poslancov, že obec má spracovanú štúdiu - centra obce, podľa
ktorej bude obec žiadať o finančné prostriedky v maximálnej výške 5 000,00 €uro
z Ministerstva životného prostredia – agentúra Obnova dediny na park pred
kalvínskym kostolom. Nakoľko sme obmedzovaný výstavbou kanalizácie, ktorá
pravdepodobne sa v najbližších rokoch uskutoční musíme realizovať úpravu
verejných priestranstiev na tých miestach, kde kanalizácia nebude zasahovať.
Umiestnia sa tam stĺpy z kúrie na odporúčanie pamiatkarov, aby sa zachránili.

-

Kamerový systém
Starostka informovala poslancov, že na budúci týždeň príde firma NOVA TRAINING
s.r.o. Popradská 86 Košice zrealizovať kamerový systém v našej obci.

-

Čierne skládky
Starostka informovala , že dňa 10.9.2015 sme dostali list z Min. životného prostredia
oznámenie, že nám bola schválená dotácia na likvidáciu divokej skládky vo výške
31 982,00 €ur a k tomu nás vyzvali zaslať prílohy ešte pred podpísaním zmluvy. Tieto
boli odoslané 25.9.2015 a do dnešného dňa zmluvy neboli doručené. Po podpise
zmluvy dôjde k realizácií, ukončenie akcie má byť do 30.11.20105. Realizáciu prevedie
firma SLOW – MAD Piešťany.

-

MŠ – Sociálne zariadenia
Starostka informovala poslancov s realizáciou rekonštrukcie sociálneho zariadenia
v MŠ. Táto prebehla v mesiaci august vďaka p. Lojanovi a Vargovi. Celkový náklad –
materiál bol 1 424,09 €ur a práca 840,00 €ur, zakúpili sa do MŠ aj koberce. V závere
starostka hovorila o počte novonarodených detí v tomto roku, čo v porovnaní
s minulým rokom je stúpajúca tendencia. Doposiaľ sa narodilo celkom za tento rok
12 detí. V rámci diskusie poslanci hovorili, že je potrebné zverejniť staré fotografie
a nové, ako sa to všetko zmenilo a zverejniť to poprípade na webovej stránke MŠ
alebo obce.
Ďalej poslanci hovorili o zriadenie vodovodnej prípojky na miestny cintorín.
Ing. Lukáč Igor hovoril o vybavení MŠ, kde je potrebné zakúpiť šatňové skrinky.

-

Pozemkové úpravy

Starostka informovala, že 15.7.2015 sme požiadali OÚ – pozemkový a lesný odbor
o vydanie projektovej dokumentácie, dňa 28.7.2015 som sa e-mailom spojila s Ing.
Jackuliakovou z Min. pôdohospodárstva v Bratislave , ktorá mi poradila, že pre
rýchlejšie vybavenie obec nech zašle žiadosť priamo na ministerstvo. Dňa 29.7.2015
sme zaslali list na MŽP a 23.9.2015 sme boli vyzvaný k podpísaniu zmluvy a
prevzatie projektovej dokumentácie. Posledný deň podania žiadosti bol 24.9.2015,
verejné obstarávanie trvá cca 2 mesiace. Takže tejto výzvy sa obec nemohla
zúčastniť.
-

Hasiči Kaliňák
Starostka informovala poslancov, že našim hasičom malo byť odovzdané požiarne
motorové vozidlo IVECO priamo v obci ministrom vnútra p. Kaliňakom dňa
4.10.2015, avšak pre pracovnú zaneprázdnenosť p. Kaliňáka, tento bude odovzdaný
v náhradnom termíne. V závere odporučila poslancom, aby obec zakúpila prenosné
bezdrôtové ozvučenie, ktoré by obec využívala pri rôznych kultúrnych podujatiach.

-

Rozhlas – oprava, osvetlenie, cesta park
Starostka informovala poslancov, že miestny rozhlas je v zlom technickom stave,
musel sa meniť kábel od pop. Č. 13 do pop. č. 9. Na verejnom osvetlení sa vykonala
výmena žiaroviek v počte 2 ks.
Poslanci mali dotaz, či sa nedoplní vianočné osvetlenie.

-

Ihrisko – elektrika, prehodnotiť ističe
Starostka k tomu dodala, že požiada poslanca OZ p. Tomáša o zrealizovanie el.
prípojky na futbalovom ihrisku na javisko. Taktiež ho chce
požiadať prekontrolovanie ističov. Ďalej hovorila o verejnom osvetlení letkovými
svietidlami, ktoré ponúkajú firmy.
Ďalej starostka hovorila o napojenosti občanov na verejný vodovod, dodala, že v obci je
na pojenosť na 77 %.
Po prednesení informácií starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bol
predložený návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 5/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I.Berie na vedomie
Informáciu podanú starostkou obce o
a/ zmene rozpočtu obce číslo 5/2015
b/ usporiadaní akcie Mesiac úcty k starším
c/ žiadosti na rok 2016 – obnova dediny – zelená dedina
d/ kamerovom systéme
e/ Čiernych skládkach
f/ MŠ – Sociálne zariadenia
g/ pozemkových úpravách
h/ Hasiči Kaliňák
ch/Rozhlas – oprava, osvetlenie, cesta park
i/ Ihrisko –elektrika, prehodnotiť ističe

Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Ing. Peter Ihnát, Mária
Čuhaničová, Kvetoslava Vargová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Diskusia
Čuhaničová Mária –mala dotaz v akom štádiu je kanalizácia obce.
Starostka vo svojom vystúpení informovala poslancov s postupom prác na kanalizácií obce.
Po rozsiahlej diskusii poslancov o kanalizácií , o vývoze žúmp bola diskusia ukončená.

7 .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 :
Čuhaničová Mária

Ľoch Peter

Zapísala:
Marta Mišková ..................................

....................................

.......................................

