
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 

 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z  3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného 
21.6.2017 o 19.00  hod. v  kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou. 

 
Prítomní: 
a/  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b/  poslanci OZ: 
      Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Michal Ďurík                                          
      Neprítomní:       ospravedlnení      :  Ing.  Peter Ihnát  PhD, Ján  Tomáš, Kvetoslava Vargová    
                              neospravedlnený      :  -/- 
 
    
 
 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 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.     Prejednanie výzvy :Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych    
          odpadov         
  4.    Diskusia 
  5.   Záver 

 
Predložený program   bol schválený bez pripomienok.   
Za program hlasovali všetci prítomní poslanci : Mária Čuhaničová,   Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  
Michal Ďurík.   
                       
 
                    

Priebeh jednania : 

1.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

Za zapisovateľku  bola poverená:   starostka obce Ľudmila Ďurčáková 

Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci:       Michal Ďurík, Peter Ľoch 
                                            

Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,   , Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch, Michal Ďurík                             
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     



2. Kontrola plnení  uznesení  zo  2.  zasadnutia OZ.  
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že  
uznesenia z 31.3.2017  od čísla 1/2/2017 - 7/2/2017 boli splnené. 
- k  uzneseniu číslo 7/2/2017 –  v bode schvaľuje písmeno e/ náhradná výsadba stromov  firmou     
  Envirál- výsadba sa prekladá na september 2017. 
 
 

Uznesenie číslo  1/3/2017 
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 31.3.2017 
 
Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,   Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Michal Ďurík .                                                                                    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
3.  Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku .  
 Zameranie : Podpora predchádzania vzniku biologický rozložiteľných komunálnych odpadov. 
Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-23 Prioritná os : 1  Špecifický cieľ : 1.1.1 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Výzva je zameraná na nákup kompostérov  nakoľko obec má v svojej kompetencií sa postarať 
o BRKO.  Je to jedna z možností  ako zabezpečiť  naplnenie zákona a to nákupom kompostérov do  
každej domácnosti. Je to na vašom rozhodnutí či sa zapojíme do tejto výzvy. Pokiaľ áno,  tak nastáva 
ďalšie rozhodnutie . Minimálna výška príspevku na projekt je 80 000,00 € podľa počtu domácnosti  
a ceny kompostéra , túto sumu nedosiahneme. V bode oprávnený žiadatelia je možnosť  vstúpiť do 
projektu ako združenie obcí. Po prejednaní  so starostami okolitých obci môžeme založiť združenie 
obci :  Bánovce nad Ondavou , Horovce, Tušická Nová Ves a Tušice. 
Poslanci s informáciou starostky obce súhlasili a vyjadrili súhlasné stanovisko so založením združenia, 
ako aj s návrhom zmluvy.  Na základe predloženej informácie  starostkou obce a stanoviska poslancov 
OZ bolo prijaté 
 

Uznesenie číslo  2/3/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
Schvaľuje : 
 1/ založenie združenia obcí :  Bánovce nad Ondavou, Horovce, Tušická Nová Ves a Tušice s názvom            
       Regionálne združenie obcí  Ondava. 
 
Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,   Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Michal Ďurík .                                                                                     
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
     
2/ Zmluvu o založení združenia obcí Bánovce nad Ondavou, Horovce, Tušická Nová Ves a Tušice  
     s názvom Regionálne združenie obcí Ondava 
 
Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,   Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Michal Ďurík .                                                                                     
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     



4 .  Diskusia 
V diskusií starostka informovala o anonymnom  e-maily ktorý postúpila na obvodné oddelenie 
policajného zboru Trhovište. 
 
5.  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 19.00 hodine. 
 

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

overovatelia  : 
 

Michal Ďurík    ............................................... 

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

 

 
 

 


