
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 

 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z  1.   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného  
11. marca 2016 o  18.00 hod. v  kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou. 
 
Prítomní: 

a/  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b/  poslanci OZ: 
      Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík, Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch, Ján Tomáš,       
      Kvetoslava Vargová 
      Neprítomný :       ospravedlnený       :    Michal Ďurík   
                                    neospravedlnený   :  -/- 
c/  ostatní  prítomní: 
       Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce 
 
 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila  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: 

Ing. Igor Lukáč 
Kvetoslava Vargová 

 
 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 č.4)  Správa HK o kontrolnej činnosti obce za rok 2015.  Navrhovaný 
program s doplnením o bod 4) bol schválený bez pripomienok.  Za program hlasovali všetci prítomní 
poslanci. 

 1.   Kontrola plnenia uznesení   zo zasadnutia OZ zo dňa 29.12.2015.       
 2.   Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
 3.   Návrh Záverečného účtu za rok 2015 a stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce.             
 4.   Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2015. 
 5.   Schválenie Štatútu a zriaďovacej  listiny Literárneho múzea   P. Horova v Bánovciach nad Ond. 
 6.   Organizačná príprava „ Bánovského Cu᷃rbesu 2016 „ -  25.6.2016 
 7.   Rôzne: 
       a  Informácia o podaných projektoch  : 
             - Komunitné centrum 
             - Sociálne zariadenie pri Múzeu P. Horova 
             - Likvidácia čiernych skládok 
             - Verejné osvetlenie 
             - o možnosti podania žiadosti o fin.  prostriedky na MF SR Bratislava 
                 -  program  „Obnova dediny“ - revitalizáciu  parku pred kostolom 



         b)  o príprave  vydania obecných novín 
         c)  TJ Bánovce nad Ond. – informácia o zmene štruktúry 
         d)  Informácia o vydaní Organizačného poriadku Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou  
               s účinnosťou od 1. Januára 2016.  
 8.   Diskusia 
9. Záver 

Priebeh jednania : 

1.Kontrola plnenia uznesenia zo 7.  zasadnutia OZ.  
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že  
uznesenia zo   7. zasadnutia OZ zo dňa 29.12.2015 boli splnené. Na základe toho bol predložený 
návrh uznesenia. 

Uznesenie číslo  1/1/2016 
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 zo  7. zasadnutia OZ zo  dňa 29.12.2015 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,   Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
2.   Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka 
S rozpočtovým  opatrením  číslo 1/2016 zo dňa 11.3.2016 podrobne oboznámila p. Baková a dodala, 
že celkový rozpočet obce sa oproti schválenému rozpočtu zvýši  jak v príjmovej, tak aj o výdavkovej  
časti o sumu 7 371,90 €. Príjmová časť sa zvyšuje  o 5 000,00 € na program Obnova dediny 
z Enviroment. Fondu,  dotácie na voľby do NR SR,  dotácie pre MŠ, REGOP , REGAP, to  sa týka 
zapojenia štátnych  fin. prostriedkov  - dotácie  do rozpočtu obce. Vo výdavkovej časti  sa jedná 
o čerpanie poskytnutých dotácií  na uvedený účel, na ktoré boli poskytnuté a presunom finančných 
prostriedkov z kapitoly na kapitolu.  
Na základe  oboznámenia s návrhom  na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 1/2016  na rok 
2016 bol predložený návrh na : 

Uznesenie číslo  2/1/2016 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K rozpočtovému opatreniu číslo 1/2016 zo dňa 11.3.2016 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. S ch v á ľ u j e : 

zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 1/2016 zo dňa 11.3.2016 : 
     -   zvyšujú sa príjmy o sumu ......................................  7 371,90 € 
     -   zvyšujú sa výdavky o sumu ...................................  7 371,00 € 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,  Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,                                              
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 



 3.   Návrh Záverečného účtu za rok 2015 a stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce.      
Predkladá:  Beáta Baková – účtovníčka  
                      Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce   
S návrhom záverečného účtu obce za rok 2015 oboznámila Beáta Baková – útovníčka  obce. 
Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice číslo 1. 
S odborným stanoviskom HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 oboznámila p. Mišková 
HKO. Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice č. 2 
Nakoľko  k predloženému návrhu  záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou  za rok 2015 
a k stanovisku HK k  návrhu záverečného účtu obce neboli vznesené pripomienky, bol prednesený 
návrh na  

Uznesenie číslo  3/1/2016 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K návrhu  Záverečného  účtu  obce Bánovce nad Ondavou  za rok 2015 a odborné stanovisko HK 

k návrhu záverečného   účtu obce Bánovce nad Ondavou  za rok 2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. Berie na vedomie: 
- odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za rok 2015. 
II. S ch v á ľ u je : 
   a) záverečný účet obce Bánovce nad Ondavou za rok 2015 
   b)  celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. 
   c)    vysporiadanie  prebytku  rozpočtu v sume  16 588,48 €  takto : 

- Prebytok rozpočtu v  sume  9 662,48 €ur zistený podľa § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č.   
                 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  
                 použiť na tvorbu rezervného fondu. 
          -     zostatok finančných operácií podľa § 15 odst. 1 písm.   c) zákona č. 583/2004 Z.z.  
                o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
                v z.n. p. v sume  6 926,00 € použiť na tvorbu rezervného fondu. 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová, Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
  
 4.   Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2015. 
Predkladá: Marta Mišková – HKO 
So správou oboznámila p. Mišková – HKO, ktorá dodala, že správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 
bola odoslaná emailovou poštou každému poslancovi. Správa tvorí prílohu zápisnice číslo 3/2015.: 
Nakoľko k predloženej správe neboli vznesené pripomienky  bol predložený návrh na 
 

Uznesenie číslo  4/1/2016 
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

K správe o kontrolnej činnosti HK za rok 2015. 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Bánovciach nad Ondavou 
 I. B e r i e  na vedomie 

   Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2015.   
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,   Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 



 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 5.   Schválenie Štatútu a zriaďovacej  listiny Literárneho múzea   P. Horova v Bánovciach nad 
Ondavou 
Predkladá : Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Starostka obce podrobne informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že   budova, v ktorej je 
múzeum  je vo vlastníctve obce, exponáty patria Zemplínskemu múzeu v Michalovciach,  vybavenie 
interiéru  financovala Matica Slovenská, ale múzeum nikdy nemalo svoje Stanovy ani Štatút.  Nakoľko 
vyšla výzva  z „Programu rozvoja  vidieka číslo 14/PRV 2015 podopatrenie 7.5. aktivita 1, na základe 
ktorej môže obec  požiadať o dotáciu na zriadenie a príslušnú infraštruktúru kultúrnych zariadení. 
Vzťahuje sa to aj naše literárne múzeum. Na základe  toho by obec mohla požiadať o príspevok na 
vybudovanie sociálneho zariadenia pri múzeu. Z uvedeného musíme mať schválený Štatút múzea 
a zriaďovaciu   listinu ešte pred podaním žiadosti o dotáciu. Na základe toho   bol predložený Štatút 
a zriaďovacia listina na prejednanie a schválenie OZ v Bánovciach nad Ondavou. 
V diskusii vystúpili: 
Peter Ihnát Ing. PhD – mal dotaz,či nebude problém  pri poskytnutí  fin. prostriedkov, že štatút nebol 
zaregistrovaný.  
Ostatní poslanci k predloženým materiálom nemali pripomienky. 
Na základe informácie prednesenej starostkou obce, Štatútu a zriaďovateľskej listiny Literárneho 
múzea   P. Horova v Bánovciach nad Ond. a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh 
na 

Uznesenie číslo  5/1/2016 
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K schválenie štatútu a zriaďovacej  listiny Literárneho múzea   P. Horova  

v Bánovciach nad Ondavou 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Bánovciach nad Ondavou 
 I. S ch v á ľ u j e  
   Štatút a zriaďovaciu  listinu  Literárneho múzea   P. Horova v Bánovciach nad Ondavou. 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová, Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 6.   Organizačná príprava „  Bánovského Cu᷃rbesu 2016 „ -  25.6.2016 
Predkladá : Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  . 
Starostka obce podrobne informovala poslancov OZ  s termínom uskutočnenia  ,,Cu᷃rbesu 2016 “, t.j. 
dňa  25.6.2016.  Je potrebné určiť DJ :  „ FERO“  alebo hudobná skupina  „BANK - band „, vybrať 
folklórne súbory .  Dodala, že zatiaľ  máme objednaného  p. Englera  zo Sečoviec, ako sprievodná 
akcia  ukážka dravých vtákov, sokolov,  sov – 4 hod. – 200,00 €,  je problém so zabezpečením 
súborov.  Požiadala poslancov, aby boli nápomocní pri zabezpečovaní súborov.  Okrem  toho vystúpia 
detí z MS a Ondavčanka a Slniečko z Michaloviec.  
Diskusia: 
Ing. Igor Lukáč poslanec  odporučil - UJO LUBO z Košic. 
Ján Tomáš poslanec – odporučil nejaký  ukrajinský súbor,  
Peter Ihnát Ing. PhD., - mal dotaz, koľko fin. prostriedkov je vyčlenené na túto akciu. 
 Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  -povedala, že okrem sponzorov je na tento účel vyčlenené 



1 600,00 €ur. Dalej hovorila, že na obecnom úrade je problém s aktivačnými prácami, nie je nikto, 
koho by mohla zamestnať cez úrad práce  a z toho dôvodu nebude kto zabezpečovať  prípravné práce 
pri  organizovaní  čurbesu, na obecnom úrade je iba jeden manuálny pracovník. 
V závere vyzvala všetkých poslancov, aby boli nápomocní pri zabezpečovaní súborov, kde by bol 
tanec  a hovorené slovo. 
Na základe informácie prednesenej starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bol 
predložený návrh na 

Uznesenie číslo  6/1/2016 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K Organizačnej  príprave  „Bánovského Cu᷃rbesu 2016 „ -  25.6.2016 

 
Obecné zastupiteľstvo  v Bánovciach nad Ondavou 
 
 I. S ch v á ľ u j e  
  Organizačnú prípravu  „Bánovského Cu᷃rbesu 2016 „ na deň  25.6.2016. 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová, Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 7.   Rôzne: 
Predkladá : Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  . 
Starostka obce podrobne informovala  
a) o podaných projektoch: 
    - Komunitné centrum  
      Výzva číslo 12/PRV /2015 – Program rozvoja vidieka podopatrenie 7 .4    aktivita 1  „ Investície     
      súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane    príslušnej infraštruktúry.  
      Rekonštrukcia nevyužitých objektov v obci pre komunitnú spolkovú    činnosť. Projektovú  
      dokumentáciu robil Ing. Jakubčík, vo  verejnom  obstarávaní  ohľadne   stavebného  dozoru uspel   
      Peter Šandor. Verejné obstarávanie na dodávateľa sa robilo cez Vestník,    vyhrala firma  SYTELI   
      Michalovce, projektový manažér  Ing. Michalička napísal žiadosť,    ktorá bola    odoslaná  
      25.2.2016  na Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka Bratislava.  Teraz čakám   iba na  
      vyhodnotenie, či budeme úspešní. 
 
  -  Sociálne zariadenie Literárneho múzea   P. Horova 
     Projektová dokumentácia je spracovaná Ing. KIC  Lekárovce. Verejné obstarávanie na dodávateľa  
     práve prebieha, žiadosť nám spracuje  projektový manažér  Ing. Michalička. Žiadosť má byť podaná  
     do 6.4.2016 na Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka Bratislava z  „Programu rozvoja 
     vidieka číslo 14/PRV 2015 pod opatrenie 7.5. aktivita 1. 
 
  - Likvidácia čiernych skládok. 
    Vyšla ďalšia výzva Ministerstva životného prostredia na likvidáciu  čiernych skládok. Požiadala  
    poslancov, či ešte v obci sú  nejaké čierne skládky, ktoré by bolo   potrebné zlikvidovať. Starostka  
    dodala, že je ešte jedna, ktorá sa nachádza na konci cintorínskej  ulice za Kandom.  
    Peter Ihnát Ing. PhD – posl. OZ povedal, že je čierna skládka na lúkach – pastvisku. 
 
  - Verejné osvetlenie:  
    Starostka informovala o jednaní  s p. Pompovou  ohľadom verejného     osvetlenia . V dohľadnej  
    dobe by mala vyjsť výzva na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré   bude   financovať nemecká  
    firma, kde je 100 % financovanie,  bez spoluúčasti obce. Zaslali sme jej   tabuľku s našimi údajmi  



    ohľadne počtu svietidiel, spotreby svietidiel  a ona  to všetko prepočíta, koľko by naša obec    na  
    tom ušetrila. Ide  o úsporné osvetlenie, aké je v obci Pozdišovce.  
    V diskusii vystúpili: 
    Tomaš Ján  -  poslanec hovoril, že  toto nové osvetlenie musí svietiť  stále, do regulácie obec  
    nemôže sama zasahovať. Svietidla sú jednorazové. Po vyhasnutí sa musí meniť celá lampa. 
 
-  o možnosti podať na Ministerstvo financií žiadosti o poskytnutie finančných   prostriedkov  do  
    výšky  15 000,00 €. do 31. Marca 2015. 
    Poslanci odporučili požiadať MF SR o fin. prostriedky na : 
    Ing. Igor Lukáč -  poslanec OZ – strechu  obecného  úradu 
    Tomaš Ján  - posl. OZ – odporučil, na pôvodnú strechu  dať novú krytinu.  
 
 - Obnova dediny:  
   Informovala poslancov, že v roku 2015 obec požiadala  o dotáciu    z Environmentálneho fondu    
   v rámci programu Obnovy dediny na revitalizáciu parku pred kostolom.    Dotácia nám bola  
   schválená vo výške 5 000,00 €, spoluúčasť obce je 263,16 €.  
 
b) Príprava obecných novín 
    Starostka dodala, že p. Geročová  odišla do dôchodku, ktorá zabezpečovala materiály do obecných  
    Novín. Teraz na obecnom úrade nie je nikto.  kto by to po nej túto úlohu prevzal. Preto požiadala  
    poslancov, či by niekto  z nich túto úlohu na  seba neprevzal.   
    Po širokej diskusii  sa poslanci  zhodli,  že  touto úlohou poveruje p. Geročovú, nakoľko  v tom   
    smere má už dlhoročnú   prax. Nápomocná  jej bude  aj kultúrna komisia , ktorej  je zároveň aj  
    členkou. Pomoc prisľúbili aj  ostatní poslanci so zberom materiálov. 
    
c) TJ Bánovce nad Ond. – informácia o zmene štruktúry 
    Starostka  informovala o situácií v TJ. Dodala, že predseda TJ p. Parihuz Jozef sa funkcie    predsedu    
   TJ vzdal, členovia výboru si za predsedu zvolili  p. Babjaka, ktorý ma oslovil  s požiadavkou  
   o zlúčenie TJ Bánovce nad Ond. s TJ Močarany.  V závere požiadala p. zástupcu  starostky obce  Ing.  
   Igora Lukáča   a člena výboru TJ p. Tomaša, aby podrobnejšie informovali OZ, nakoľko oni sa na  
   schôdzi zúčastnili.  V závere sa vyjadrili, že celá táto záležitosť  je v riešení.  
 
d) Informácia o vydaní Organizačného poriadku Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou  
    s účinnosťou od 1. Januára 2016.  
    Starostka obce informovala  poslancov OZ s vydaním Organizačného poriadku Obecného úradu    
   v Bánovciach nad Ondavou   s účinnosťou od 1. Januára 2016.  
 
Na základe predložených informácií starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bolo prijaté  
 

Uznesenie číslo  7/1/2016 
Obecného zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

 

K bodu rôzné 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Bánovciach nad Ondavou 

 

I. Berie na vedomie 

a) Informáciu podanú starostkou obce o 

    podaní  projektov na : 
    - Komunitné centrum 
    - Sociálne zariadenie Literárneho múzea   P. Horova 



    - Likvidácia čiernych skládok 
    -  Verejné osvetlenie 
    -  možnosti podania žiadosti o fin.  prostriedky na  MF SR Bratislava 
    -  program  „Obnova dediny“ - revitalizáciu  parku pred kostolom 
b) o príprave vydania  obecných novín 
c)  TJ Bánovce nad Ond. – informácia o zmene štruktúry 
d)  o vydaní Organizačného poriadku Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou  s účinnosťou od 
      1. Januára 2016.  
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,   Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 8.   Diskusia: 
Starostka obce informovala poslancov  OZ s postupom prác na kanalizácií obce. 
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, starostka obce  diskusiu ukončila. 
 
6. Z á v e r: 
Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa poďakovala 
prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila o 21.30 hod. 

 

                                                                                                                    ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
 
 
 

overovatelia  : 
 

       Ing. Igor Lukáč   .......................................... 
 

Kvetoslava Vargová  ........................................... 
 
 
 
 
Zapísala: 

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

 

 


