OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
6. októbra 2016 o 17.30 hod. v kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a/ starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b/ poslanci OZ:
Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Neprítomní :
ospravedlnení : Peter Ihnát Ing. PhD, Kvetoslava Vargová
neospravedlnený : -/c/ ostatní prítomní:
Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
Ladislav Maťaš – predseda DHZ Bánovce nad Ond.
Hlavač –zástupca DHZ Staré
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 5 poslancov OZ, takže v zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
je toto zasadnutie uznášaniach schopné.
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila s programom rokovania obecného zastupiteľstva,
ktorý žiadala doplniť o bod č.8) Správa nezávislého audítora k o audite účtovnej závierky za rok 2015
a overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015 obce Bánovce nad Ondavou
a o bod č. 9 - Ziadosť DHZ o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na športovú úpravu stroja
PS 12 z rozpočtu obce.
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ zo dňa 29.7.2016.
3. Rozpočtové opatrenie číslo 4/2016.
4. TJ Bánovce nad Ondavou – financovanie.
5. Dodatok číslo 7 k VZN číslo 3/2009
6. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za I. polrok 2016.
7. Prevádzkový poriadok pohrebiska.
8. Správa nezávislého audítora k o audite účtovnej závierky za rok 2015 a overení súladu výročnej
správy s účtovnou závierkou za rok 2015 obce Bánovce nad Ondavou.
9. Žiadosť DHZ o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na športovú úpravu stroja PS 12
z rozpočtu obce.
10. Rôzne.
11. Diskusia
12. Z á v e r
Navrhovaný program s doplnením o bod 8) a bod 9) bol schválený bez pripomienok.
Za program hlasovali všetci prítomní poslanci: Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč,
Peter Ľoch, Ján Tomáš,

Priebeh jednania :
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
Za zapisovateľku bola poverená: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci:
Michal Ďurík
Peter Ľoch
Hlasovanie: Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
2. Kontrola plnenia uznesenia zo 4. zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že
uznesenia z 29.7.2016 boli splnené. Na základe toho bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 1/5/2016
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 dňa 29.7.2016.
Za uznesenie hlasovali: Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Rozpočtové opatrenie číslo 4/2016.
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka oboznámila poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia číslo
4/2016 zo dňa 5. Októbra 2016. Zároveň dodala, že touto zmenou je zapojenie cudzích prostriedkov
do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ďalej ide o presuny medzi jednotlivými položkami
a navýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Ide o tieto zmeny:
Príjmová časť rozpočtu sa touto zmenou zvýši o 5 614,15 € a to:
• cudzie prostriedky ŠR – 2 853,15 € (ÚPSVaR-dotácia podľa § 50j – mzda zamestnancovi Rusič)
výpočet zatiaľ iba za 5 mesiacov - v závere roka sa upraví podľa reálne prijatej výšky.
• cudzie prostriedky ŠR – 58,00 € (dotácia na životné prostredie)
• vlastné prostriedky – zvýšený príjem na položke správnych poplatkov-ďalšie zvýšenie
o 1 100,00 € (stavebné konania firiem) a príjem za predaj odpadových nádob – 661,00 € ,
príjem z vyúčtovania zdravotného poistenia zamestnávateľa vo výške 1 000,00 celkom
o sumu 2 761,00 €.
Výdavková časť sa touto zmenou zvýši o sumu 5 614,15 € a to:
• 01 – presuny medzi položkami, celkové zníženie kapitoly o 1 085,00 € (zvyšovanie: cestovné
náhrady-pracovné cesty na dovoz služ. vozidiel, poštové služby- v závislosti od zvýšeného
počtu odosielanej agendy stavebného konania, kanc. skriňa, na nákup drobného materiálu,
správne poplatky (LV), audit a výročná správa, bank. poplatok - záväzk. provízia banke za
nečerpanie úveru;
znižovanie: položiek: odborná literatúra, PHM, skolenia, presun do kapitoly 06 – spoluúčasť
obce za dodávateľské služby pri úprave parku pred kostolom - spolu za kapitolu 1 085,00 €.
Cudzie prostriedky: ÚPSVaR- dotácia na mzdu/odvody pracovníka podľa §50j – 2 795,15 €

03 – presun položiek v rámci kapitoly v súlade s vyúčtovaním dotácie a navýšenie položiek
kapitoly o 65,00 € v súvislosti s nákupom drobného materiálu na stavbu Hasičskej zbrojnice
a správnym poplatkom.
• 05 – navýšenie položky likv. KO- kontajner o 233,00 €
Cudzie prostriedky zapojenie výdavku na ŽP – 58,00 €.
• 06 – navýšenie položky na vodné o 300,00 € (havarijná situácia-únik vody), materiál na
farbenie strechy skladu 70,00 €, na nepredvídané výdavky v súvislosti s úpravou verejného
priestranstva-PARK pred kostolom – 200,00 €, navýšenie položky na spoluúčasť obce pri
úprave VP – parku o 2 200,00 €. Spolu za kapitolu: 2 770,00 €.
• 08 – navýšenie - DoVP pri ozvučení Čurbesu o 170,00 €, pri odvodoch vykonané iba presuny
medzi položkami, presuny medzi položkami na kultúrne podujatia s navýšením o 360,00 €.
(výdavky na čurbes boli vyššie ako boli rozpočtované v decembri v návrhu rozpočtu na rok
2016)
Spolu za kapitolu: 530,00 €.
• 09 – MŠ/ŠJ- navýšenie – DoVP odvody oprava kúpeľne v MŠ – 228,00 €, kúpeľňový nábytok,
preprava mat. na opravu kúpeľne-presuny medzi položkami s malým navýšením o 20,00 €,
ostatné iba presuny medzi položkami, a z dôvodu novej metodiky účtovania.
Spolu za kapitolu – 248,00 €.
Predložený návrh rozpočtového opatrenia číslo 4/2016 zo dňa 5. 10.20162016 tvorí prílohu zápisnice
č.1.
V rámci diskusie
starostka ešte podrobne doplnila resp. vysvetlila niektoré výdavky, ktoré boli súčasťou zmeny
rozpočtu.
Na základe oboznámenia s návrhom na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 4/2016 na rok
2016 bol predložený návrh na :
Uznesenie číslo 2/5/2016
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
•

K rozpočtovému opatreniu číslo 4/2016 zo dňa 5. októbra 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 á ľ u j e :
zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 4/2016 zo dňa 5. októbra 2016 na základe
predložené návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice č. 1 a to zvýšením príjmovej a výdavkovej časti
bežného rozpočtu o sumu 5 614,15 €.
Rozpočet

PRÍJMY
Pred zmenou

Bežný

211 978,90

Kapit.
FO

5 000 ,00

SPOLU:

216 978,90

Zmena
5 614,15

VÝDAVKY
Zostatok

Pred zmenou

217 593,05

198 478,90

5 000,00

18 000,00

Zmena
5 614,15

222 593,05

216 478,90

204 093,05
18 000,00
-

5 614,15

Zostatok

5 614,15

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

222 093,05

4. TJ Bánovce nad Ondavou – financovanie.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková, starostka obce
Informovala poslancov, že dotácia TJ sa poskytuje po čiastkach, ktoré sa hned zúčtujú. Zo zúčtovania
sú vyškrtnuté pokuty. Zároveň boli predložené doklady TJ, ktoré boli predložené na zúčtovanie OcÚ.
Doposiaľ bolo poskytnutých z rozpočtu obce 2 300,00 €, zúčtovaných bolo 1 996,85 € so stavom
k 30.6.2016.
Na základe predloženej informácie o financovaní TJ a prevedenej kontrole pokladničných dokladov TJ
Bánovce nad Ond. bol predložený návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 3/5/2016
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K financovaniu TJ Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. B e r i e na vedomie :
Informáciu podanú starostkou obce o financovaní TJ a zúčtovaní poskytnutej dotácie k 30.6.2016.

Za uznesenie hlasovali: Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch,
Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Dodatok číslo 7 k VZN číslo 3/2009
Predkladá : Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Starostka predložila návrh VZN – dodatku k VZN 3/2009. Dodala, že v MS je 18 detí, celková dotácia
pre MS je 45 990,91 €.
Dodatok tvorí prílohu zápisnice č. 2.
Uznesenie číslo 4/5/2016
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K návrhu dodatku VZN číslo 3/2009
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e :
Dodatok číslo 7 k VZN obce číslo 3/2009.
Za uznesenie hlasovali: Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch,
Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za I. polrok 2016.
Predkladá: Marta Mišková – HKO
V úvode dodala, že správa bola zaslaná všetkým poslancom e-mailovou poštou. Správa tvorí prílohu
zápisnice č. 2.

Uznesenie číslo 5/5/2016
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K Správe o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2016
II. Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2016
Za uznesenie hlasovali: Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch,
Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Prevádzkový poriadok pohrebiska.
Predkladá : Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Starostka v úvode dodala, že každý poslanec obdržal poriadok pohrebiska. Týka so to uplynutia 10
rokov prenájmu miesta. Dodala, že obec má uzavretých 537 zmlúv na hroby , cca na 100 hrobov nie
je uzavretá zmluva. V závere požiadala poslancov, či sa bude zvyšovať poplatok nadalej na 10 rokov
alebo 5 rokov s takým poplatkom ako doposiaľ. V závere starostka dodala, že bude potrebné
písomne vyzvať občanov o uzavretie zmluvy a zaplatenie poplatku.
V rámci diskusie vystúpili:
Poslanci v rámci diskusie sa zhodli, že výška poplatku 1,00 € a zmluvy uzavrieť na dobu 5 rokov. Na
základe toho bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 6/5/2016
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K Prevádzkovému poriadku trhoviska
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Schváľuje
Uzavretie nájomných zmlúv na hrobové miesta na dobu 5 rokov s poplatkom 1,00 € na rok.
Za uznesenie hlasovali: Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch,
Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. Správa nezávislého audítora k o audite účtovnej závierky za rok 2015 a overení súladu výročnej
správy s účtovnou závierkou za rok 2015 obce Bánovce nad Ondavou.
Predkladá : Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Oboznámila poslancov OZ so správami nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015.
Na základe oboznámenia so správami audítora bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 7/5/2016
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K správe nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2015 a overení súladu výročnej
správy s účtovnou závierkou za rok 2015 obce Bánovce nad Ondavou.

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2015 a overení súladu výročnej
správy s účtovnou závierkou za rok 2015 obce Bánovce nad Ondavou.
Za uznesenie hlasovali: Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch,
Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09. Žiadosť DHZ o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na športovú úpravu stroja PS 12
z rozpočtu obce.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou DHZ o poskytnutie finančnej výpomoci na
prerobenie stroja. Starostka dodala, že v tomto roku ostáva ešte nevyčerpaných 500,00 € DHZ.
V rámci diskusie vystúpili:
Hlavač –zástupca DHZ Staré hovoril o technickom stave stroja PS a dodal, že úprava si vyžaduje cca
3 500,00 €.
Maťaš Ladislav - predseda DHZ povedal, že niektoré diely sú dobré, treba vymeniť len niektoré časti,
prerobené stroje majú skoro všetky okolité obce. Predseda DHZ povedal, že sa jedná o sumu cca
2 000,00 €.
V závere starostka k tomu dodala, že nech sa zašle stroj na posúdenie a potom v rozpočte na rok
2017 sa tieto prostriedky môžu zaradiť do rozpočtu v mesiaci decembri, kedy sa bude rozpočet
schvaľovať.
Na základe oboznámenia so žiadosťou a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 8/5/2016
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K žiadosti DHZ o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na športovú úpravu stroja PS 12
z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie:
Žiadosť DHZ o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na športovú úpravu stroja PS 12
z rozpočtu obce.
Za uznesenie hlasovali: Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch,
Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -010. Rôzne.
Starostka obce podrobne informovala o :
a) o skončení pracovného pomeru upratovačky OcÚp. Silvii Balogovej k 30.9.2016.
Starostka k tomu dodala, že p. Balogová bola na PNS od 2.8.2016, ktorú ukončila k 30.9.2016
a 30.9.2016 aj porodila.
b) kompostovisko – informácia o podaní žiadosti o dotáciu
starostka k tomu dodala, že bola zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácie. Doposiaľ nevie či žiadosť
bola úspešná.

c) vyradenie rozostavenej investície Kúria z evidencie majetku obce a znehodnoteného reziva
Starostka obce informovala poslancov, že na obec vedie v evidencii majetku obce Kúriu. Ide o účet
042-rozostavané stavby, kde je suma prijatých dotácií (10 622,05 €) v rokoch cca 1999, 2000,2002.
Ide o Kúriu, rekonštrukcia sa už nikdy nebude realizovať. V súvislosti s tým treba vyradiť aj rezivo.
V závere požiadala poslancov, aby k tejto veci zaujali svoje stanovisko.
Poslanci sa jednohlasne zhodli na vyradení Kúrie z majetku obce a vyradenia znehodnoteného
reziva.
d) verejné osvetlenie
Starostka obce informovala poslancov s ponukou Občianskeho združenia EkoSymbióza, ktorá
navrhla pripraviť projekt na modernizáciu verejného osvetlenia, nakoľko koncom tohto roka by
mala vyjsť výzva. Celkovo projekt by obsahoval svetelný audit, pasportizáciu, ktoré by stalo
1 000,00 € a je to oprávnený výdavok, ktorý by v prípade úspešnosti bol obci vrátený. Spoluúčasť
obce by bola 5 %. V závere požiadala poslancov, aby sa k tomu vyjadrili.
V rámci diskusie vystúpili:
Ján Tomáš – posl. OZ mal dotaz, kto bude zabezpečovať údržbu a či je výmena vodičov za kábel.
Starostka po overení údajov dodala, že záruka je 5 rokov, životnosť svietidiel je 15 rokov.
e) Darovacia zmluva o darovaní osobného auta obci Bánovce nad Ondavou
Starostka informovala poslancov s darovacou zmluvou od darcu SR Ministerstvo obrany SR –
Agentúra správy majetku Kutuzovova 8 Bratislava, ktorej predmetom darovania bol hnuteľný
majetok - prebytočný a to osobné auto sedan VW GOLF GL 1,9 TD bielej farby ,rok výroby 1995
bezodplatne, ktorá nadobudla účinnosť 20.9.2016. Ďalej dodala, že auto bolo dovezené na
odťahovke z VÚ 1043 obce Nemecká.
f) Agentúra životného prostredia - program obnova dediny
Starostka informovala poslancov, že v obci prebieha projekt z obnovy dediny - revitalizácia parku
pred kostolom. S prácami sa začalo minulý týždeň, nakoľko sme nevedeli, či na to dostaneme
finančné prostriedky, lebo obec nemá podpísanú zmluvu. Vzhľadom na to, že som mala služobnú
cestu do Banskej Bystrice – Nemecká ísť pre auto, urgovala som v agentúre ZP-obnova dediny
v Banskej Bystrici o podpísanie zmluvy o poskytnutie finančných prostriedkov 5 000,- €. Zmluva je
podpísaná, stavba sa musí zrealizovať do konca mesiaca októbra 2106 a aj zúčtovaná.
g) Informácia o prevedených stavebný prácach v MS
Starostka informovala poslancov o stavebných prácach v a to:
- Položila sa dlažba na chodbe a v zádverí - práce sa urobili svojpomocne. Urobil to p. Rusič
- Umyvárku zrealizoval Maťo Lojan.
Finančné náklady boli v celkovej sume 1 679,03 aj s materiálom, z toho Nafta poskytla 1 000,00 €.
h) OZ GAZDA Budkovce- žiadosť o sponzorstvo
Starostka informovala poslancov so žiadosťou OZ GAZDA Budkovce o sponzorstvo na vydanie
knihy „Zborník ľudových piesní regiónu Budkoviec a južného Zemplína“. Cieľom projektu je
zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov spočívajúce v ohromnom bohatstve ľudových
piesní v zemplínskom nárečí, aby ostalo živé a uchovala sa pre nasledujúce generácie.
ch) Správa o zasadaní komisií OZ
Starostka informovala poslancov OZ, že na základe žiadosti p. Peter Ihnát Ing. PhD., OZ
z posledného OZ, aby starostka podala správu o zasadaní komisií za rok 2015 a 2016 a to:
Kultúrna komisia
2015 – 2x / stavanie mája, noviny /
2016 --2x / stavanie mája, noviny /
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
2015 - 1x-prerokuje majetkové pomery starostky
2016 – 1x-prerokuje majetkové pomery starostky
Finančná komisia .
Finančná komisia do konca roku 2013 mala podľa zákona povinnosť -4x do roka kontrolovať
pokladne Obce Bánovce nad Ondavou . Podľa platnej legislatívy nemusia už kontrolovať. Kontrola

pokladní prebehla na konci roka 2015 a urobila ju inventarizačná komisia . Predseda fin. komisie
môže zvolať zasadanie komisie a požiadať o kontrolu pokladní , faktúr atd.
2015- 1
2016- 0
Športová komisia2015- 0
2016- 0
Komisia pre vybavovanie sťažnosti
2015 – 1 /Kanda –Kráľ /
2016 – 4 /, Roka - Babiak, Trencsenyiová - Sopko, Mižik 135 – vyčistenie priekop , MajorošováKanal Liskovská /
i) Mesiac október –mesiac úcty k starším
Starostka informovala poslancov, že akcia Mesiac október – mesiac úcty k starším sa uskutoční
v nedeľu 6. 11.2016 o 15.00 hod. v klube. Vystúpia detí z MS , Ondavčanka a súbor Moravančan
z Moravam s pásmom „Paranie peria“.
Na základe predložených informácií starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bolo prijaté
Uznesenie číslo 9/5/2016
Obecného zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
K bodu rôzné
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie
Informáciu podanú starostkou obce o
a) o skončení pracovného pomeru upratovačky OcÚ p. Silvii Balogovej k 30.9.2016.
b) kompostovisko – informácia o podaní žiadosti o dotáciu
c) vyradenie rozostavenej investície Kúria z evidencie majetku obce a znehodnoteného reziva
d) oboznámenie s ponukou Občianskeho združenia EkoSymbióza, ktorá navrhla pripraviť projekt
na modernizáciu verejného osvetlenia,
e) oboznámenie s darovacou zmluvou o darovaní osobného auta Obci Bánovce nad Ondavou
f) Agentúra životného prostredia - program obnova dediny
g) Informácia o prevedených stavebný prácach v Materskej škole.
h) OZ GAZDA Budkovce- žiadosť o sponzorstvo.
ch) Správa o zasadaní komisií OZ za rok 2015 a 2016.
i) Mesiac október –mesiac úcty k starším na deň 6.11.2016.
II. S ch v á ľ u j e
a) vyradenie rozostavenej investície Kúrie z evidencie majetku obce vedenej na účte 042rozostavané stavby.
b) vyradenie znehodnoteného reziva na Kúriu.
Za uznesenie hlasovali: Mária Čuhaničová, Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch,
Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -011. Diskusia
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, starostka obce diskusiu ukončila.

12. 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 :
Michal Ďurík
Peter Ľoch

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

