OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného

29. júla 2016 o 19.00 hod. v kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a/ starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b/ poslanci OZ:
Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Neprítomný :

ospravedlnení

: Michal Ďurík, Kvetoslava Vargová,Čuhaničová
Mária
neospravedlnený :
-/c/ ostatní prítomní:
Beáta Baková - účtovníčka
1. Otvorenie
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 4 poslancov OZ, takže v zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení je toto zasadnutie uznášaniaschopné.
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila s programom rokovania obecného
zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ zo dňa 10.6.2016.
Ponuka projektu „Kompostovisko“ .
Rozpočtové opatrenie číslo 3/2016.
Vyúčtovanie „Bánovského čurbesu 2016“
Rôzne.
Diskusia.
Z á v e r.

Predložený program bol schválený bez pripomienok.
Za program hlasovali všetci prítomní poslanci: Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,
Peter Ľoch, Ján Tomáš,
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Priebeh rokovania :
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
Za zapisovateľku bola poverená:

Beáta Baková – účtovníčka obce

Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci:
Ihnát Peter
Ľoch Peter
Hlasovanie za uznesenie:
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,

3. Kontrola plnenia uznesenia z 3. zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá
konštatovala, že uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 10.06.2016 boli splnené. Na základe
toho bol predložený návrh uznesenia.
Uznesenie číslo 1/4/2016
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 z 3. zasadnutia OZ zo dňa 10.06.2016.
Za uznesenie hlasovali: Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Ponuka projektu „Kompostovisko“
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková. V nadväznosti na VZN číslo 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Bánovce nad
Ondavou sa začala zaujímať o výzvy z Ministerstva životného prostredia. Konkrétne o Výzvu
č. 11 na predkladanie žiadosti o NFP zameraná na zber a triedenie komunálnych odpadov,
prioritná os 1, špecifický cieľ 1.1.1, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11. Na túto výzvu
bolo uvoľnených 40 mil. €, k 31. 7. 2016 sú podané žiadosti vo výške 32 mil. €, preto bude
predĺžená do konca augusta. Otázka pre obecné zastupiteľstvo znie, či sa do tohto projektu
zapojíme. Nie je ohraničená celková suma projektu. Spoluúčasť obce je 5 % z ceny projektu.
Dostali sme ponuku od Občianskeho inštitútu vzájomného spolunažívania na spracovanie
projektovej dokumentácie, projektového manažéra, verejné obstarávanie za sumu 5 000 €.
Inštitút požaduje sumu 2 500 € ako zálohu pri podpise zmluvy a ďalšiu polovicu po schválení
zmluvy. K tomuto projektu potrebujeme 6 árový pozemok vo vlastníctve obce, alebo na
dlhodobý prenájom. V našich podmienkach by prichádzal do úvahy pozemok za obecným
úradom, ktorý projektant pri obhliadke označil za vyhovujúci.
Pozemok by mal byť oplotený betónovými dielcami vo výške cca 2 m, vo vnútri by sa
nachádzali jamy na kompost, dve unimobunky. Súčasťou by mal byť traktor so štiepkovačom,
radlicami na sneh, valcom, veľkoobjemové kontajnery, píla na orezávanie konárov,
technológia na spracovanie kompostu. Budú vytvorenie dve pracovné miesta cez ÚPSVaR ,
2

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
zamestnanci by sa o to starali. Požiadala dopĺnenie informácií poslancov Lukáča a Ľocha,
ktorí sa zúčastnili rokovania s projektantom. Zástupkyňa Obč. inštitútu, pani Pompová nám
poslala návrh Zmluvy, ktorý ste dostali emailovou poštou a tiež aj iné ponuky. Požiadala
poslancov, aby sa k tomu vyjadrili a zaujali stanovisko, či vstúpime do tohto projektu.
Ihnát: položil otázku, vzhľadom na stroje, ktoré budú financované z prostriedkov EÚ, aké
budú možnosti využívania pre obecné účely vrátane časového horizontu. Zaujímal ho
prieskum záujmu občanov o takéto využívanie uskladňovania odpadu, aby areál bol
nevyužívaný a spĺňal účel.
Starostka: samotná obec má z vlastných pozemkov problém zneškodňovať odpad napríklad
z kosenia pozemkov. Aj občania sa zaujímajú, kde majú zneškodňovať napríklad konáre zo
stromov.
Ihnát: tvrdí, že sú to neefektívne vynaložené finančné prostriedky. Spolufinancovanie obce je
vysoká suma a pri neschválení projektu prídeme o financie. Môže sa stať, že po skončení
projektu bude musieť obec financovať zamestnancov. Tvrdí, že existujú aj lacnejšie varianty
riešenia kompostovísk. Kompostovisko postavené na území obce, hnilobné procesy, plyny
môžu prekážať občanom.
Starostka: Ochranné pásmo je 10 m. Zo správneho kompostovania nevznikajú silné zápachy.
Na základe predloženého návrhu a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh
na uznesenie
Uznesenie číslo 2/4/2016
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. U k l a d á :
Starostku obce na podpísanie Zmluvy s Občianskym inštitútom vzájomného spolunažívania
v súvislosti s Výzvou č. 11 na predkladanie žiadosti o NFP zameraná na zber a triedenie
biologických odpadov.
Za uznesenie hlasovali:
Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

5. Rozpočtové opatrenie číslo 3/2016.
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka oboznámila poslancov s podrobnosťami v
návrhu rozpočtového opatrenia číslo 3/2016 zo dňa 27. júla 2016, pretože podklady už
poslanci obdŕžali emailovou poštou.
Potreba zmeny rozpočtu vyplývala iba zo zapojenia cudzích prostriedkov do rozpočtu,
presuny medzi kapitolami, ostatné zmeny sú iba „kozmetické“ pre účtovnícke účely účtovania
na podpoložkách okrem:
• Nákup výpočt. techniky – nová tlačiareň; multifunkčné zariadenie pre potreby
obecného úradu je po 12 rokoch technicky opotrebované po mnohých opravách
a údržbe je stav tlačiarne opakovane poruchový – 2500 €.
• Spoluúčasť obce na projekte odstránenia „čiernej skládky“ v projekte Sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom z Environmentálneho fondu 900 €.
• Kompostovisko – spoluúčasť obce na projekte Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu na projekt a projektové manažérstvo spolu vo výške 2 500 €. (v
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čase návrhu rozpočtového opatrenia nie je vyčíslená výška realizačného projektu
a suma projekt. manažérstva).

Rozpo-

PRÍJMY

čet
Bežný

Kapit.

Pred zmenou
cudzie
vlastné

206 399,90

Zmena
553,00
5 026,00

5 000

VÝDAVKY
Zostatok
211 978,90

192 899,90

5 000

18 000,00

FO
SPOLU:

Pred zmenou

Zmena
553,00
5 026,00

Zostatok
198 478,90
18 000,00

211 399,90

5 026,00

216 978,90

210 899,90

5 026,00

216 478,90

Predložený návrh rozpočtového opatrenia číslo 3/2016 zo dňa 27.7.2016 tvorí prílohu
zápisnice č.1.
V rámci diskusie poslanci nemali výhrady voči položkám v návrhu rozpočtového opatrenia.
Na základe oboznámenia s návrhom na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 3/2016
na rok 2016 bol predložený návrh na :
Uznesenie číslo 3/4/2016
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K rozpočtovému opatreniu číslo 3/2016 zo dňa 27. Júla 2016
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou v súlade s § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
I. S ch v a ľ u j e :
Zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 3/2016 zo dňa 27. Júla 2016 na základe
predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice č. 1 .
Za uznesenie hlasovali:
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš

6. Vyúčtovanie „Bánovského čurberu“
Starostka predložila poslancom vyúčtovanie kultúrneho podujatia vo výške 2 164,94 €.
Príjmy na Čurbes tvorila suma 150 € od firmy WAK s.r.o. Veľké Kapušany. Sumu výdavkov
tvorili: odmeny pre účinkujúce súbory – 1 373,60 €, materiálno-technické zabezpečenie ako
ozvučenie, ceny do tomboly, občerstvenie – 791,34 €.
Na základe predložených informácií starostkou obce bolo prijaté
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Uznesenie číslo 4/4/2016
Obecného zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
K vyúčtovaniu Bánovského Čurbesu:
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I.

Berie na vedomie:
Informáciu podanú starostkou obce o vyúčtovaní Bánovského Čurbesu 2016.

Za uznesenie hlasovali:
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,

7. Rôzne.
Schválenie prísediaceho Okresného súdu Michalovce pre volebné obdobie 20172020.
Okresný súd navrhol Ľudmilu Lukáčovú, Bánovce nad Ondavou č. 188, starostka vyzvala
poslancov na vyjadrenie prípadných námietok a dala návrh na uznesenie:

I.

Uznesenie číslo 5/4/2016
Obecného zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
k bodu rôzne:
OZ schvaľuje:
do funkcie prísediaceho podľa zákona č. 385/2000 Zb. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov na funkčné obdobie 2017-2020 pre
Okresný súd Michalovce Ľudmilu Lukáčovú, nar. 5.8. 1960, bytom Bánovce nad
Ondavou 188.

Za uznesenie hlasovali:
Proti:
Zdržali sa hlasovania:

Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš.
-0-0-

Vypracovanie správy o činnosti komisií za rok 2016 do budúceho rokovania
OZ– návrh podal poslanec Ihnát.
8. Diskusia:
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, starostka obce diskusiu ukončila.
9. 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 20. 30 hod.

.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
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overovatelia :
Ihnát Peter

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

Ľoch Peter

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

Zapísala:
Beáta Baková ..................................
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Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
Návrh .................
I. uznieslo sa na :
VZN ...............................
.
Za uznesenie hlasovali:
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0Uznesenie číslo .../..../2016
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K ................................
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie :

II. S ch v a ľ u j e :
Zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 2/2016 zo dňa 8. Júna 2016 na základe
predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice č. 1 .
Za uznesenie hlasovali:
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

V rámci diskusie vystúpili:
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