OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
dňa 27. Júna 2018 o 17.30 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, Ján Tomáš,
Neprítomní: ospravedlnení : Kvetoslava Vargová , Michal Ďurík, Ing. Peter Ihnát PhD ,
neospravedlnený : -/c) Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Beata Baková – účtovníčka
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 uznášania schopné.
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila s návrhom programu rokovania obecného
zastupiteľstva , ktorý bol nasledovný:
1. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice .
2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
3. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017 a stanovisko HK k návrhu záverečného účtu
obce.
4. Návrh plánu práce o kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018.
5. Rozpočtové opatrenie číslo 2/2018 zo dňa 15.6.2018 a číslo 3/2018 zo dňa 27.6.2018
6. Správa o podaní výsledku verejného obstarávania na rekonštrukciu miestneho rozhlasu
a prejednanie návrhu zmluvy s dodávateľom prác.
7. Určiť rozsah výkonu starostu ,určiť počet poslancov ,určiť volebné obvody .
8. Rôzne:
a) Zhodnotenie „ Čurbesu 2018“
b) Informácia o poskytnutí dotácie NAFTA a.s.
c) Informácia o začatí verejného obstarávania na detské ihrisko v obecnom parku.
d) Zriadenie hydrantu na odber vody na miestnom ihrisku pre účely DHZ
9 . Diskusia.
10. Záver
Za návrh programu hlasovali všetci prítomní poslanci : Mária Čuhaničová, 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: Anna Čuhaničová

Ján Tomáš
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ.
Kontrolu uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že uznesenia OZ
z 23.5.2018 čísla 1/3/2018 a 2/3/2018 boli splnené.
Návrh na Uznesenie číslo 1/4/2018
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 23.5.2018.
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017 a stanovisko HK k návrhu záverečného účtu
obce.
Predkladá: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Beáta Baková - účtovníčka
S návrhom záverečného účtu obce za rok 2017 oboznámila Beáta Baková – účtovníčka obce.
Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice číslo 1.
S odborným stanoviskom HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 oboznámila p. Mišková
HKO. Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice č. 2.
Nakoľko k predloženému návrhu záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za rok 2017
a k stanovisku HK k návrhu záverečného účtu obce neboli vznesené pripomienky, bol prednesený
návrh na
Uznesenie číslo 2/4/2018
K návrhu záverečného účtu obce na Bánovce nad Ondavou za rok 2017
a k stanovisku HK obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. berie na vedomie:
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za
rok 2017
II. schvaľuje:
a) Záverečný účet obce Bánovce nad Ondavou za rok 2017
b) Celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad
c) použitie prebytku hospodárenia v sume ....................................... 38 337,07 €
zisteného podľa ustanovenia podľa § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na :
tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške .............................. 38 337,07 €

Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Návrh plánu práce o kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018.
Predkladá: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce, ktorá podrobne ešte oboznámila poslancov
s návrhom plánu kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2018. Dodala, že návrh plánu práce bol zaslaný
všetkým poslancom e-mailovou poštou, tento plán práce je stále otvorený a môže sa v priebehu roka
priebežne dopĺňať. V závere požiadala poslancov o doplňujúce návrhy resp. pripomienky. Plán práce
tvorí prílohu zápisnice č.3.
Na základe predloženého návrhu a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 3/4/2018
K návrhu Plánu práce kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2018.
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I.S ch v á ľ u j e :
Plán práce kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2018.
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Rozpočtové opatrenie číslo 2/2018 zo dňa 15.6.2018 a číslo 3/2018 zo dňa 27.6.2018
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka
- k rozpočtovému opatreniu – k zmene rozpočtu č. 2 dodala, že zmena bola vykonaná starostkou
obce. Jedná sa zapojenia cudzích prostriedkov do rozpočtu obce príjmovej a výdavkovej časti.
V zmysle IS 1/2010 sú do rozpočtu (príjmovej aj výdavkovej časti) zahrnuté aj cudzie prostriedky zo ŠR
vo výške 164 EUR na výchovu a vzdelávanie detí MŠ v predškolskom veku.
Obec do rozpočtu obce zapája aj tieto – GRANTY:
•
WAK – účelovo určené prostriedky na ČURBES ..................................... 150 €
•
DPO SR – dotácia DPO Bánovce nad Ondavou na zabezpečenie MT vybavenia,
odevy ..........................................................................................
3 000 €
•
Klub Zemplínčanov – grant – preddavok na pomoc pri spoluorganizovaní
podujatia majáles ........................................................................ 3 600 €
•
Nadácia EPH – účelovo určený grant na exteriérový fitness park .....
1 000 €
- k rozpočtovému opatreniu– k zmene č. 3/2018 dodala, že zmena sa týka príjmovej a výdavkovej
časti. V príjmovej časti bežného rozpočtu je návrh na zapojenie príjmu za odpadové nádoby vo výške
228 Eur a v tretej časti príjmového rozpočtu vo finančných operáciách je návrh na príjem z prevodu
prostriedkov z Rezervného fondu na výstavbu nového obecného rozhlasu v sume 18 000 Eur.
Čerpanie prostriedkov rezervného fondu na konkrétny účel podlieha schváleniu obecného
zastupiteľstva uznesením.
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú navrhnuté presuny medzi podpoložkami:
V kapitole MŠ – nákup športového náradia – 1 200 Eur
V kapitole Kultúrne služby – presun medzi podpoložkami-úprava položky –navýšenie obecné
noviny o 70 Eur.
Oprava malotraktora v celkovej sume 410 Eur, úprava-navýšenie položky o 350 Eur.
V kapitole Rozvoj obce
• presun medzi podpoložkami 350 Eur (úprava položiek na materiál a služby –

•
•

brána-oplotenie obecného dvora od cintorínskej ulice)
park Zelená škola – spoluúčasť obce na exteriérovom fitness parku
vo výške ............................................................................... 1 300 €
úprava podpoložky ročná kontrola prevádzkovateľa detského ihriska
navýšenie o ............................................................ 40 €

Ostatné položky – nová podpoložka (na komunik.infaštr.................... -50 €
• Z podpoložky „MR materiál“ a „preliezky, lavičky“ uskutočnené presuny na vykrytie
vyššie uvedených zmien.
Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je návrh na realizáciu nového obecného rozhlasu v sume
18 000 Eur.
Celkový rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti bude navýšený o 18 228 Eur.
18 000 Eur – kapitálový rozpočet
228,00 Eur – bežný rozpočet
Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice č. 4 a č. 5.
Nakoľko k predneseným zmenám neboli pripomienky, bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 4/4/2018
K rozpočtovému opatreniu číslo 2/2018 zo dňa 15.6.2018 a číslo 3/2018 zo dňa 27.6.2018
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. Berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 2/2018 zo dňa 15.6.2018 vykonané starostkou obce
v zmysle § 11 odst.4 písm. b zákona 369/1990 v znení neskorších predpisov.
I I. S ch v á ľ u j e :
a) zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 3/2018 zo dňa 27.6.2018 na základe
predloženého návrhu , ktorý je prílohou zápisnice
b) čerpanie rezervného fondu vo výške 18 000,00 € na kapitálové výdavky – rekonštrukcia
miestneho rozhlasu .
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Správa o podaní výsledku verejného obstarávania na rekonštrukciu miestneho rozhlasu
a prejednanie návrhu zmluvy s dodávateľom prác.
Starostka obce k tomu dodala, že do verejného obstarávania sa zapojili tri firmy a to
1.Ing. P.Kráľ – KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 Belá nad Cirochou .............. 19 866,39 € s DPH
2. Ľ. Geduš Darg. Hrdinov 1830/6 Humenné ........................................... 18 466,85 € s DPH
3. Marián Babin Třebíčska 19/1844 Humenné UNIPRIN.............................. 17 862,96 € s DPH
Podmienkou výberu dodávateľa bol najnižšia cenová ponuka. Najnižšiu cenu ponúkla firma Babin –
UN IPRIN Humenné.
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Lukáč Igor – poslanec OZ mal pripomienku k článku IX. Zmluvy a to k odstráneniu závad, aby
tieto boli odstránené do 15 dní nie do 30 dní.

Ján Tomáš – poslanec OZ mal dotaz, kto bude demontovať staré vedenie rozhlasu a ako to bude
s orezávaním stromov. Kto bude znášať náklady.
Ďalej mali poslanci dotaz k nepredvídateľným nákladom max. do výšky 3 % uvedené v zmluve
v článku VIII.
V závere starostka k tomu dodala, že všetky pripomienky poslancov prejedná so zhotoviteľom prác
a tieto budú zapracované do zmluvy. Po rozsiahlej diskusii poslancov bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 5/4/2018
K správe o podaní výsledku verejného obstarávania na rekonštrukciu miestneho rozhlasu
a prejednanie návrhu zmluvy s dodávateľom prác
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie:
Správu o výsledku verejného obstarávania na rekonštrukciu miestneho rozhlasu
II. S ch v á ľ u j e
Zmluvu o dodávke prác na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v obci Bánovce nad Ondavou
s úpravami uzavretú s firmou UNIPRIN – Marián Babin Humenné
III. Poveruje
Starostku obce Ľudmilu Ďurčákovú podpísaním zmluvy s dodávateľom prác - rekonštrukcia
miestneho rozhlasu s firmou UNIPRIN – Marián Babin Humenné .
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Určiť rozsah výkonu starostu ,určiť počet poslancov ,určiť volebné obvody .
Starostka obce informovala poslancov, že v mesiaci novembri 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov
samosprávy obce, kde je potrebné zabezpečiť úlohy a to:
a) v zmysle § 11 odst. 3 zákona 369/1990 o obecnom zriadení je potrebné určiť počet poslancov na
volebné obdobie 2018-2022. Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa
citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Naša obec mala k 31. 12. 2017 720 obyvateľov,
to znamená, že podľa počtu obyvateľov od 501 do 1000 obyvateľov môže byť poslancov od 5 do 7,
V závere navrhla, aby počet poslancov v novom volebnom období 2018-2022 bol ako doposiaľ a to je
7. Poslanci jednohlasne s predloženým návrhom súhlasili. Na základe toho bol predložený návrh na
uznesenie číslo 6/4/2018
K určeniu počtu poslancov Obce Bánovce nad Ondavou v novom volebnom období r. 2018 - 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Bánovce nad Ondavou
v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
počet poslancov Obce Bánovce nad Ondavou v novom volebnom období r. 2018 - 2022
7 (sedem.)
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0b) V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,
je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
rozsah výkonu funkcie starostu. V závere navrhla, aby úväzok starostu obce bol ako doposiaľ, t.j.

v plnom rozsahu. Poslanci s predloženým návrhom jednohlasne súhlasili a na základe toho bol
predložený návrh
uznesenie 7/4/2018
K rozsahu výkonu funkcie starostu Bánovce nad Ondavou v novom volebnom období r. 2018-2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Bánovce nad Ondavou
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
výkon funkcie starostu Bánovce nad Ondavou v novom volebnom období r. 2018-2022
v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0c) V zmysle § 9 zákona 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obce v znení neskorších
predpisov určí obecné zastupiteľstvo najmenej 65 dní pred voľbami volebný obvod. Volebný obvod,
v ktorom sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov sa určuje jeden volebný obvod. V závere dodala, že
v našej obci sa bude voliť 7 poslancov, takže je jeden volebný obvod. V zmysle § 10 zákona 346/1990
– starosta určí najneskôr 40 dní pred voľbami volebný okrsok a volebnú miestnosť. V závere
starostka dodala, že pre voľby do orgánov samosprávy obce je jeden volebný okrsok, voľby sa
uskutočnia tak ako po iné roky v klube. Na základe cit. Zákona bol predložený návrh na
uznesenie 8/4/2018
K určeniu volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce
na volebné obdobie 2018-2022
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou v zmysle § 9 zákona 346/1990 Z.z. o voľbách do
orgánov samosprávy obce v znení neskorších predpisov
I.U r č u j e
Pre voľby do orgánov samosprávy obce na volebné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod.
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. Rôzne
a) Zhodnotenie „ Čurbesu 2018
Starostka v úvode zhodnotila úroveň „ Čurbesu 2018“, dodala že počasie vyšlo, kultúrny program bol
dobrý, ocenila aktívnu prácu spoločenských organizácií , poslancov OZ a zamestnancov obce, ktorí
s veľkou zodpovednosťou pristupovali pri organizovaných súťažiach, varení guľašu a celkovo na
hladkom priebehu tejto akcie za čo sa im srdečne poďakovala. K finančnému vyčísleniu nákladov na
túto akciu dodala, že rozpočet bol 4 000,00 € , skutočné čerpanie bolo 3 907,00 €. V závere starostka
dodala, že účasť občanov bola počas kultúrneho programu slabá.
b) Informácia o poskytnutí dotácie NAFTA a.s.
Starostka k tomu dodala, že firma NAFTA a.s. poskytla dotáciu – vonkajší fitness do obecného
parku, ktorý poskytla v sume 1 000,00 €. Celková sume je 2 052,00 €.

c) Informácia o začatí verejného obstarávania na detské ihrisko v obecnom parku.
Starostka informoval poslancov, že z Úradu vlády SR bola poskytnutá dotácia v sume 8 500,00 € na
detské ihrisko do obecného parku, pričom spoluúčasť obce je 5 % . Z uvedeného dôvodu bolo
začaté verejné obstarávanie na dodávateľa.
d) Zriadenie hydrantu na odber vody na miestnom ihrisku pre účely DHZ
Starostka informovala poslancov, že zo strany DHZ je požiadavka na zriadenie hydrantu na odber
vody z miestneho vodovodu. Bližšie svoju požiadavku prezentoval predseda DHZ, ktorý dodal, že pri
rôznych akciách a súťažiach požiarnikov je problém s vodou, preto mal požiadavku na poslancov OZ
o vydanie súhlasu na zriadenie hydrantu - odberného miesta na odber vody na miestnom ihrisku.
Navrhol či by nebolo možné pripojiť podzemný hydrant na odber vody od Varholy .
Ján Tomáš – poslanec OZ k tomu dodal, že na podvrtavku pod cestou II. triedy, kde by bolo možné
napojiť sa na miestny vodovod - vytvoriť odberné miesto je potrebný súhlas príslušných orgánov.
Poslanci k zriadeniu hydrantu nemali pripomienky, avšak všetko je potrebné prejednať s VVS
Michalovce, nájsť spoločné riešenie a dohodnúť, kto bude znášať finančné náklady na vybudovanie
prípojky. Na základe rozsiahlej diskusie, poslanci odporučili starostke obce, aby vstúpila do jednania
s VVS Michalovce.
9. Diskusia
Ján Tomáš - poslanec OZ sa pýtal, či náradie bude umiestnené v parku, odporučil lepšie osvetlenie
miest, kde budú umiestnené naradia. V závere požiadal starostku obce, aby sa pravidelne kosilo
futbalové ihrisko mimo sezóny, aby sa veľmi nezaburinilo.
V závere diskusie starostka odpovedala na diskusných príspevok a diskusiu ukončila.
10. 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 hodine.
.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
overovatelia :

Anna Čuhaničová ..............................................
Ján Tomáš
Zapísala:
Marta Mišková

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

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

