
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. januára 2017  o 17.00 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        : Ing.  Peter Ihnát  PhD,  Kvetoslava Vargová                                                  
                                     neospravedlnený   :  -/- 
c/  ostatní  prítomní: 
      Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce 
      Beáta  Baková – účtovníčka 
      Ingrid Madarová - referentka 
 
 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   bol nasledovný: 
    1.   Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice .  
    2.   Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ. 
    3.   Schválenie komisie na dokladovú inventúru. 
    4.   Schválenie komisie na ocenenie novonadobudnutého majetku – Golf 
    5.   Prejednanie ponuky firmy VSD a.s. Mlynská 31 Košice ohľadne verejného osvetlenia obce  
          Bánovce nad Ondavou 
    6    Výzva environmentálny fond – zateplenie budov MŠ 
    7.   Rôzne: 
          a) obecný ples – májová veselica 6.mája 2017 

          b) čurbes 2017 
    8.  Diskusia 
    9.  Z á v e r 
 
Predložený program   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:   Ján Tomáš, Peter Ľoch 



Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
2. Kontrola plnení  uznesení  zo  7.  zasadnutia OZ.  
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že  
uznesenia zo dňa  31.12.2016  od čísla 1/7/2016 -  2/7/2016 boli splnené. Na základe toho bol 
predložený návrh na  

Uznesenie číslo  1/1/2017 
 

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  31.12.2016. 
 
Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 3.   Schválenie komisie na dokladovú inventúru. 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
V úvode p. starostka oboznámila poslancov OZ , že k 31.decembru 2016 je potrebné vykonať  
dokladovú inventarizáciu, kde je potrebné schváliť inventarizačnú komisiu. Odporučila, aby členovia 
komisie boli tí poslanci, ktorí boli aj v minulom roku a to:  Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Kvetoslava 
Vargová .                                                 
Poslanci s predloženým návrhom  súhlasili.  Na základe  predloženého návrhu a vyjadrenia  
poslancov, bol  predložený návrh na  
 

Uznesenie číslo  2/1/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
I. S ch v á ľ u j e : 
     Inventarizačnú komisiu pre vykonanie dokladovej inventúry k 31.12.2016 v tomto zložení: 
     Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Kvetoslava Vargová .                                                 
 
Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 
 4.   Schválenie komisie na ocenenie novonadobudnutého majetku –  W-Golf 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
V úvode p. starostka oboznámila poslancov OZ , že obec dostala darovacou zmluvou osobné auto 
značky W-Golf, ktoré je potrebné zaradiť do evidencie majetku obce. Auto nám bolo odovzdané 
bezplatne, avšak pre zaradenie do majetku obce je potrebné určiť hodnotu vozidla . Pre určenie 
hodnoty vozidla je potrebné zriadiť komisiu. Za členov komisie navrhla: Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  
Ján Tomáš. S týmto návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.  Členovia  zároveň určili cenu uvedeného 
vozidla a to 150,00 €uro.  
 Na základe  predloženého návrhu a vyjadrenia  poslancov, bol  predložený návrh na  
 

 



Uznesenie číslo  3/1/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
 I. S ch v á ľ u j e : 
    komisiu na vykonanie ocenenia novonadobudnutého motorového vozidla W-golf v tomto zložení: 
    Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Ján Tomáš. 
 
II. B e r i e  na vedomie: 
    Stanovenie ceny  osobného motorového vozidla W-golf  členmi komisie v hodnote 150,00 €. 
                                                                                                                                                    
Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
5.   Prejednanie ponuky  VSD a.s. Mlynská 31 Košice  ohľadne verejného osvetlenia obce Bánovce 
nad Ondavou 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
V úvode p. starostka oboznámila poslancov OZ s ponukou firmy VSD a.s. Mlynská 31, Košice,  ktorá 
predložila cenovú ponuku  na  72 ks LED svietidiel + 72 ks nové výložníky. Mesačná platba zahrňa 
kompletnú rekonštrukciu  verejného osvetlenia /montáž, demontáž /, nové výložníky, nové 
rozvádzače VO, revíznu správu, projektovú dokumentáciu, montáž a demontáž vianočnej výzdoby 
v počte max. 10 kusov – ozdoby zabezpečí obec sama a spotreba elektrickej energie . Navrhovaná 
cena  je 389,00 € bez DPH, s DPH je 466,80 € za jeden mesiac po dobu 10 rokov. Počas tejto doby 
budú vykonávať údržbu. Po desiatich rokoch, kedy dôjde k splateniu investície VSD zhodnotí 
technický stav zariadení  a navrhne verejné osvetlenie  odovzdať  obci za zostatkovú cenu alebo  bude 
v nej naďalej pokračovať.  Uvedená cena nie je pevná, je orientačná,  táto bude závisieť  ešte od 
našich požiadaviek a od auditu ich technikom, ktorý nám odporučí množstvo svietidiel.  Ďalej dodala, 
že je potrebné ešte doriešiť osvetlenie kostolov a vianočného osvetlenia cez cestu. V závere požiadala 
poslancov, aby k danému projektu zaujali svoje stanovisko, či obec sa má do neho zapojiť. 
 V rámci diskusie vystúpili: 
Peter Ľoch – poslanec OZ mal pripomienku,  že na hlavnej ceste sú navrhované silnejšie svietidla, ako 
na vedľajších. Navrhol, aby všetky boli rovnaké. 
Ing. Igor Lukáč – poslanec OZ odporučil, aby sa  rekonštrukcia VO urobila  a svietivosť svietidiel bola 
rovnaká na všetkých uliciach.  
Ján Tomáš – poslanec OZ mal dotaz, prečo obec musí po 10 rokoch stavbu odkúpiť. 
V závere sa poslanci zhodli, aby obecný úrad  pokračoval v rokovaní  s uvedenou firmou a tým 
vyjadrili súhlasné stanovisko s realizáciou rekonštrukcie VO v obci Bánovce nad Ondavou.  
Po oboznámení s ponukou  firmy VSD starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov  bol 
predložený návrh na 

Uznesenie číslo  4/1/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
 I. S ch v á ľ u j e : 
Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Bánovce nad Ondavou  firmou VSD a.s. Mlynská 31,   
Košice. 
 
Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 



 6.    Výzva environmentálny fond – zateplenie budovy  Materskej školy. 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
V úvode p. starostka oboznámila poslancov OZ s vyhlásením výzvy Environmentálneho  fondu zo dňa 
13.12.2016, termín uzavretia výzvy je 15.3.2017. Do tejto výzvy sa môže zapojiť aj obec a to na 
zateplenie budov, v našom prípade zateplenie  Materskej škôlky.  Výška podpory na jeden projekt je 
max.200 000,00 €, spoluúčasť obce by bola 5 %.  V prípade, že do toho obec pôjde počiatočné 
náklady znáša obce a to: projektová dokumentácia , tepelný audit a náklady na podanie žiadosti. 
Obec dostala ponuku od firmy EUROFORMA s. r. o. Michalovce na spracovanie žiadosti.  
V rámci diskusie vystúpili: 
Ján Tomáš – poslanec OZ k tomu dodal, že zadná časť budovy Materskej školy je  schátralá, preto 
potrebuje súrnu opravu a dodal, že aj keď projekt neprejde, bude to potrebné urobiť z vlastných 
prostriedkov. 
So zapojením sa do tohto projektu sa poslanci jednohlasne zhodli a súhlasia s firmou  EUROFORMA 
s.r.o. 
 
Po oboznámení s informáciou starostky obce o zateplení budovy Materskej školy a vznesených 
diskusných príspevkov  bol predložený návrh na 
 

Uznesenie číslo  5/1/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
 I. S ch v á ľ u j e : 
Podanie žiadosti ne Environmentálny fond  na zateplenie budovy Materskej školy v Bánovciach nad 
Ondavou. 
 
Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
    7.   Rôzne: 
a)  obecný ples – májová veselica 6.mája 2017 
Starostka obce v úvode dodala, že je zabezpečená hudba MEGALIFE  a o stravovanie sa postará firma 
Schely Catering, podrobnosti sa doriešia na budúcom zastupiteľstve. 
 

 b) čurbes 2017 
Starostka obce k tomu dodala, že obvykle sa čurbes robí koncom školského roku, je problém 
zabezpečiť  súbory a iné atrakcie, nakoľko  súbory chodia na sústredenia. Preto navrhla termín 
konania bánovského čurbesu v mesiaci júni na deň 17. Júna 2017 a požiadala poslancov, aby navrhli 
aké  súbory  by mohla osloviť a o aké atrakcie by bol záujem. 
Ing. Igor Lukáč – poslanec odporučil, aby bol UJO ĽUBO a penová  show. 
V závere poverili starostku,  aby oslovila súbory: Drišľák, Kandračovi, Kollárovci, Železiar , Chemlon 
a Vranovčan. 
V závere sa dohodli, že hudbu bude zabezpečovať  DJ FERO. S navrhovaným termínom  konania 
starostkou obce poslanci súhlasili. 

Na základe predložených  informácií starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov 
bol predložený návrh na 
 
 
 



Uznesenie číslo  6/1/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
 
I. Berie na vedomie 
   Informáciu podanú starostkou obce   
   a)  obecný ples – májová veselica 6.mája 2017 

   b) čurbes 2017 – 17. Júna 2017. 
 
Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 8.  Diskusia 
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, starostka 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 20.00 hod. 
 

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

overovatelia  : 
 

Ján Tomáš   ....................................... 

Peter Ľoch  ........................................ 

 

 
Zapísala: 

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

 

 


