
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 

 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z  5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného 
dňa  23. 8. 2017 o 17.00  hod. v  kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou. 

 
Prítomní: 
a/  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b/  poslanci OZ: 
       Michal Ďurík,  Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Ján  Tomáš,                                           
       Neprítomní:    ospravedlnení  :    Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD,  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  sú 
prítomní 4  poslanci 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.    Predloženie žiadosti na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi. 
  4.    Rôzne: 
         a)  Verejné osvetlenie 
         b)informácia o výmene okien a dverí v MŠ 
         c)Kamerový systém 
         d)Oplotenie obecného parku 
         e)Vyhodnotenie „čurbesu“ - finančné 
         f)Nákup kontajnera – uzavretý na stavebný odpad pri OcÚ 
         g)Miestny rozhlas – rekonštrukcia 
         h)Prekrytie strechy obecného úradu 
       ch)Komunitné centrum 
  5.   Diskusia 
  6.   Záver 

Predložený program   bol schválený bez pripomienok.   
Za program hlasovali všetci prítomní poslanci : 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 a Peter Ľoch                                            



Hlasovanie :     Michal Ďurík,  Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Ján  Tomáš,     
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
  
2. Kontrola plnení  uznesení  zo  4.  zasadnutia OZ.  
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že  
uznesenia z 30.6.2017  od čísla 1/4/2017 - 6/4/2017 boli splnené až na bod h/ uznesenia číslo 
6/4/2017 k h)  k žiadosti  Gabriela Lukáča SHR  o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v areáli 
hospod. dvora   Piesky o výmere 54 m2, ktoré je v riešení. 

 
Uznesenie číslo  1/5/2017 

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 30.6.2017 
 
Hlasovanie :     Michal Ďurík,  Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Ján  Tomáš,     
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
3.    Predloženie žiadosti na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Dodala, na predchádzajúcom OZ  sme sa dohodli, že budeme realizovať rekonštrukciu požiarnej 
zbrojnice. Na základe toho som oslovila projektovú manažérku, ktorá nám spracováva žiadosť,  ku 
ktorej je potrebné doplniť uznesenie OZ.  Žiadosť – Bánovce nad Ondavou : „Hasičská zbrojnica -  
Technické zhodnotenie a oprava budovy „ bude odoslaná na MV SR  Bratislava. Budeme žiadať 
o finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu , podlahy,  vnútorné a vonkajšie omietky, 
vnútorné podlahy, izolácie proti vode a vlhkosti, tepelné izolácie, výmena okien a garážových vrát, 
klampiarske práce, dokončovacie práce – maľby a nátery a elektroinštalácia v celkovej hodnote 
31 000,00 eur, z toho vlastné zdroje  1 550,00 eur a požadovaná dotácia je 29 450,00 eur. Žiadosť je 
potrebné odoslať do 31.8.2017 spolu s uznesením OZ. 
V rámci diskusie poslanci vyjadrili súhlas s podaním žiadosti a s podmienkami t.j. spolufinancovaním 
5 % .  
Na základe predloženej informácie  a vznesených diskusných príspevkov bol  prednesený návrh na  
 

Uznesenie číslo  2/5/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
Berie  na vedomie: 
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm.  c) zákona číslo 526/2010 Z. z. podpora na 
zvýšenie ochrany pred požiarmi v pôsobnosti MV SR. 
 
Schvaľuje : 
 1) spolufinancovanie vo výške najmenej 5 %  z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov. 
 
Hlasovanie :     Michal Ďurík,  Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Ján  Tomáš,     
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
     



4. Rôzne 
a)  Verejné osvetlenie 
Starostka dodala, že p.Maťašová Terézia sa sťažovala, že pri nich je slabo osvetlené, potom Poľaková 
Danka a Jozef Semjan, že nie je osvetlený vstup do cintorína – hlavná brána. V závere dodala, že sa 
dohodla so zástupcom firmy VSD, že v polovičke septembra prídu namontovať dlhší výložník u Vajdy. 
K ostatným požiadala poslancov, aby sa k tomu vyjadrili, či urobíme dodatok k zmluve a zvýšime 
počet svietidiel. Väčšinou sa jedná o svietidla pri Peržeľovi a Ondovi a takisto pri Horaničovi. Jedná sa 
o domy, pri ktorých sú vysoké stromy v predzáhradke, ktoré bráni a dobrému osvetleniu. Nakoľko sa 
jedná o súkromný majetok, obec nemôže orezať konáre stromov, je to len na dobrovoľnosti majiteľa.  
V rámci diskusie vystúpili: 
Ján Tomáš – poslanec OZ hovoril, že aj napriek tomu, že konáre sú v el. vedení VSD môže konáre 
skrátiť cca 1 m pod el. vedením len upozorniť majiteľa pozemku, kde sa takého stromy nachádzajú 
zabraňujúce osvetleniu. 
Poslanci odporučili, keď opadá lístie v jeseni, tak sa uvidí v čom je problém. 
 
b)informácia o výmene okien a dverí v MŠ 
Boli oslovené tri firmy , ktoré na odporúčanie poslancov , každý dodal cenovú ponuku.  Ide o tieto 
firmy: 
MG s.r.o. Michalovce –  Gadžinovský  -cenová ponuka  2 502,01 €ur 
Stami Michalovce  - cenová ponuka  1 540,00 €ur 
Imrich Semjan Trhovište 433 – cenová ponuka  1 532.00 €ur. 
Najvýhodnejšia cenová ponuka bola od p. Semjana, ktorá mala najnižšiu cenovú ponuku  a to Semjan 
Imrich Trhovište.   
Prefinancované bude 1 000,00 €ur z poskytnutého finančného príspevku  Nafta –Nadácia SPP 
a  zvyšná časť bude uhradená z vlastných zdrojov. 
K zatieňovaniu okien starostka odporučila riad. MŠ zakúpiť textilné závesy. 
 
c)Kamerový systém 
Informovala o priebehu prác pri rozšírovaní  kamerového systému v obci. Dodala, že doposiaľ máme 
5 kamier, inštaluje sa 6 kamier, takže spolu budeme mať v obci 11 kamier, ktoré sú zamerané na 
ochranu obecného majetku.  
 
d)Oplotenie obecného parku 
Na poslednom zasadnutí OZ bola vznesená požiadavka  o zriadenie oplotenia obecného parku. 
Poverený tým bol p. Ing. Lukáč, ktorý priniesol prospekty v závere požiadala poslancov, aby sa k tomu 
vyjadrili.  
V rámci diskusie sa poslanci zhodli na zakúpení okrasného pletiva zelenej farby vo  výške oplotenia  
90 cm – okrasné pletivo. Je potrebné zmerať dĺžku oplotenia. 
 
e)Vyhodnotenie čurbesu - finančné 
Starostka obce predložila poslancom OZ  finančné zúčtovanie Čurbesu a dodala: 

- Účinkujúci  a súbory  -  2 755,00 €ur 
-  materiálno technické zabezpečenie 655,68 €ur,  
- dotácie vo výške 300,00 €ur, 

 celkové výdavky nás stali  3 110,68 €ur. V závere požiadala poslancov, aby navrhli aké súbory by 
chceli na budúci  rok na Čurbes, nakoľko tieto treba objednať už teraz v najbližšom období  a do akej 
sumy a určiť termín konania.   
Poslanci odporučili starostke obce, aby vstúpila do jednania  s Drišľákom, kedy majú voľný termín 
a na základe toho sa určí termín konania Čurbesu 2018. 
 
 
 



f)Nákup kontajnera – uzavretý na stavebný odpad pri OcÚ 
Starostka informovala poslancov, že bolo by dobre zakúpiť uzavretý veľkokapacitný kontajner na 
stavebný odpad a tento umiestniť pri obecnom úrade . Pôvodný kontajner by sa  premiestnil  na 
miestny cintorín, lebo doterajší kontajner na  cintoríne  je už v dezolatnom stave.  Fúra nám ho 
nechce vyviesť. Nový  kontajner by mal stáť  cca 1 500,00  €ur.  
V rámci diskusie poslanci  odporučili, aby starostka vstúpila do jednania   s firmou FURA a dojednala 
prenájom kontajnera, keď to bude výhodnejšie ako kúpa. Po prieskume výhod pre obecný úrad sa 
k tomuto vyjadria. 
 
g)Miestny rozhlas – rekonštrukcia 
Dodala, že  je urobený projekt na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Starostka oslovila p. Tomáša či 
by to neurobil on, lebo je už na dôchodku. Požiadala poslanca p.Tomáša o jeho stanovisko. Pán 
Tomáš  odpovedal, že sa vyjadrí neskôr.  
 
h)Prekrytie strechy obecného úradu 
Oboznámila poslancov s výberovým konaní, výzva bola zverejnená na stránke obce. Prihlásili sa tri 
firmy a to: Meltastav s&A Tušice, JaN DAch s.r.o. Hatalov a HOTOVAL  SPOL.S.R.O. Bánovce nad 
Ondavou.  Najnižšiu cenovú ponuku mala firma JaN DACH s.r.o. Hatalov, s ktorou bude uzavretá 
zmluva na realizáciu. Ďalej starostka upozornila na havarijný stav strechy nad Muzeom, požiadala  
poslancov, aby  sa išli pozrieť a zaujali stanovisko, či by nebolo dobre využiť firmu na opravu časti 
strechy. Problém nastal s likvidáciou eternitu, ktorý je nebezpečný odpad.   
 
ch)Komunitné centrum 
Starostka informovala poslancov OZ, že na poslednom zasadnutí OZ sa rozhodlo, že obec sa zapojí  
opätovne do projektu komunitné centrum a dodala, že maximum finančných prostriedkov, ktoré 
obec môže získať je  150 000,00 €ur, čo je málo, nakoľko celá  finančná čiastka na tento projekt 
predstavuje sumu 226 000,00 €ur.  Predložila  návrh, aby sa tento projekt rozdelil  na dva časti a to 
z projektu, aby sa oddelili práce za ústredné kúrenie, plyn a zateplenie budovy. Tým by obec mohla 
získať dva krát po  150 000,00 €ur  a tým by sa zrealizovala celá stavba.  Toto je výhoda, nakoľko obec 
už viac finančných prostriedkov z EU po roku  2020 nemôže získať.  Nevýhodou je, že by nám 
neprešiel  jeden z projektov  / zateplenie, UK/  budova by nebola funkčná  a práce by sme museli 
uhradiť z vlastných prostriedkov.     
V rámci diskusie sa poslanci dohodli, aby sa išlo do jednej časti t.j. oddeliť práce na ÚK , plyn 
a zateplenie, ktoré by sa uskutočnili hoci svojpomocne.  
 
Na základe predložených informácií  a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na 

 
Uznesenie číslo 3/5/2017 

Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
K bodu rôzne 

 
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  podanú starostkou obce o 
   a)   verejnom  osvetlení 
   b)   výmene okien a dverí v MŠ 
   c)   kamerovom systéme 
   d)   oplotení obecného parku 
   e)   vyhodnotení  čurbesu - finančné 
   f)    nákupe kontajnera  na  uzavretý na stavebný odpad pri OcÚ 



   g)   miestnom  rozhlase – rekonštrukcia 
   h)  prekrytí  strechy obecného úradu 
  ch)  Komunitnom  centre 
 
II. Odporučili 
    Starostke obce 
    a) žiadať o finančné prostriedky z EU na komunitné centrum na prvú časť projektu. 
    b)  vstúpiť do jednania s firmou FURA o prenájom veľkokapacitného kontajnera. 
 
III. S ch v á ľ u j e 
      Zapojenie sa do projektu Komunitné centrum – prvá časť.  
 
Hlasovanie :     Michal Ďurík,  Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Ján  Tomáš,     
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
6 .  Diskusia 
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, starostka diskusiu ukončila. 
 
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  : 
 

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

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

 

 
Zapísala: 

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

 


