OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
dňa 24. Septembra 2018 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 : Kvetoslava Vargová , 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 5 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. Zmena rozpočtu ,rozpočtové opatrenie č. 4/2018 zo dňa 20.9.2018.
4. VZN 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou.
5. VZN 3/2018 o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce.
6. VZN 4/2018 o vodení psov , o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov
a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi.
7. VZN 5/2018 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa.
8. VZN 6/2018 o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce.
9. VZN 7/2018 o nakladaní s odpadmi na území obce .
10. Rokovací poriadok OZ obce Bánovce nad Ondavou ..
11. Smernica na vybavovanie sťažnosti .
12. Žiadosť p. Márií Eštokovej.
13. Rôzne.
14. Diskusia
15. Z á v e r
Za návrh programu 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
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Kontrola plnenia uznesení z 4. zasadnutia OZ.
Kontrolu uznesení previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že uznesenia z posledného
zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 27.6.2018 od čísla 1/4/2018 až 8/4/2018 boli splnené.
Na základe toho bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 1/5/2018
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 27.6.2018.
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Zmena rozpočtu ,rozpočtové opatrenie č. 4/2018 zo dňa 20.9.2018.
Predkladá : Beáta Baková – účtovníčka
Podrobne oboznámila poslancov so zmenou rozpočtu a dodala, že príjmová aj výdavková časť
rozpočtu je navýšená o cudzie prostriedky vo výške 58 Eur : príjem na prenesený výkon ŠS - Živ.
prostredie.
V príjmovej časti boli vykonané presuny medzi položkami. Obec obdržala dividendy od VVS, a. s.
( 1 763,60 Eur) a spolu s príjmom za predaj odpad. nádob (121,32 Eur) bola v rovnakej súhrnej výške
znížená položka v dani z nehnuteľnosti – pozemky (PO) – 1 884,92 Eur. Skutočný príjem na dani
z nehnut. – pozemky sa očakáva v nižšej sume ako bol rozpočtovaný z dôvodu účinnosti novely zák.
č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohosp. pôdy od 1. 5. 2018. Ďalší presun vo výške 2 000 Eur sa týka
príjmu dotácie z KSK na Zemplínsky majáles v Košiciach a odúčtovania príjmu - vrátky Klubu
Zemplínčanov. V rovnakej výške sa to odúčtuje aj podľa kódu zdroja vo výdavkovej časti.
Vo výdavkovej časti sú navrhované drobné presuny medzi podpoložkami. Presun v kapitole 09111 –
Materská škola z položky „635“ na položku „633“ v sume 1 600 Eur na materiál na chodník. Aktuálne
sa ešte dokončujú schody. V obecnom Klube sa vykonala oprava steny v kuchyni a podpoložka sa
navyšuje o sumu 340 Eur.
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 2/5/2018
K rozpočtovému opatreniu číslo 4/2018 zo dňa 20.9.2018
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. S ch v á ľ u j e:
rozpočtové opatrenie číslo 4/2018 zo dňa 20.9.2018 na základe predloženého návrhu.

Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. VZN 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou
Predkladá: starostka obce k tomu dodala, že v súvislosti s novelizáciou zákonov je potrebné
prepracovať dôležité dokumenty a VZN obce. Jedným z nich je aj VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce. Návrh bol zaslaný e-mailovou poštou všetkým poslancom. Nakoľko k predloženému
návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 3/5/2018
K návrhu VZN 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
Návrh VZN 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou
II. uznieslo sa na :
VZN 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. VZN 3/2018 o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
Starostka k tomu dodala, že ďalším VZN je VZN číslo 3/2018, ktoré je potrebné novelizovať . VZN bolo
odoslané taktiež všetkým poslancom e-mailovou poštou. Nakoľko k predloženému návrhu neboli
vznesené žiadne pripomienky, bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 4/5/2018
K návrhu VZN 3/2018 o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území
obce
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
Návrh VZN 3/2018 o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území
obce
II. uznieslo sa na :
VZN 3/2018 o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. VZN 4/2018 o vodení psov , o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov
a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi
Starostka k tomu dodala, že ďalším VZN je VZN číslo 4/2018, ktoré je potrebné novelizovať. Nakoľko
k predloženému návrhu neboli vznesené závažné pripomienky, bol predložený návrh na

Uznesenie číslo 5/5/2018
K VZN 4/2018 o vodení psov , o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov
a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
Návrh VZN 4/2018 o vodení psov , o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov
a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi.
II. uznieslo sa na :
VZN 4/2018 o vodení psov , o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov
a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi.
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. VZN 5/2018 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa
Starostka k tomu dodala, že ďalším VZN je VZN číslo 5/2018, ktoré je potrebné novelizovať. Nakoľko
k predloženému návrhu neboli vznesené závažné pripomienky, bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 6/5/2018
K návrhu VZN 5/2018 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
Návrh VZN 5/2018 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa.
II. uznieslo sa na :
VZN 5/2018 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa.
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. VZN 6/2018 o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce
Starostka k tomu dodala, že v súvislosti s používaním pyrotechniky v obci je potrebné stanoviť
podmienky používania pyrotechniky v období, ktoré určí OZ. Z uvedeného dôvodu bol predložený
návrh VZN číslo 6/2018. Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené závažné pripomienky, bol
predložený návrh na
Uznesenie číslo 7/5/2018
K návrhu VZN 6/2018 o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
Návrh VZN 6/2018 o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce
II. uznieslo sa na :
VZN 6/2018 o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0-

Zdržali sa hlasovania: -09. VZN 7/2018 o nakladaní s odpadmi na území obce
Starostka obce predložila návrh VZN číslo 7/2018, ktorý bol spracovaný v súlade s novelizáciou
zákona. Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, bol predložený návrh
na
Uznesenie číslo 8/5/2018
K návrhu VZN 7/2018 o nakladaní s odpadmi na území obce
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
Návrh VZN 7/2018 o nakladaní s odpadmi na území obce
II . uznieslo sa na :
VZN 7/2018 o nakladaní s odpadmi na území obce
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -010. Rokovací poriadok OZ obce Bánovce nad Ondavou
Starostka k tomu dodala, že bol novelizovaný zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na základe
novelizácie zákona predložila návrh Rokovacieho poriadku OZ, v ktorom sú zapracované novelizácie.
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky, bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 9/5/2018
K Rokovaciemu poriadku OZ obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Schváľuje
Rokovací poriadok OZ obce Bánovce nad Ondavou
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -011. Smernica na vybavovanie sťažnosti
V súvislosti s novelizáciou zákona o sťažnostiach bol starostkou obce predložený návrh Smernice na
vybavovanie sťažnosti. Návrh Smernice bol zaslaný všetkým poslancom e-mailovou poštou. Nakoľko
k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 10/5/2018
K Smernici na vybavovanie sťažnosti
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Schváľuje
Smernicu na vybavovanie sťažnosti
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

12. Žiadosť p. Márií Eštokovej
Starostka informovala poslancov so žiadosťou p. Márii Eštokovej o vydanie súhlasu na zriadenie
kanalizačnej prípojky cez pozemok, ktorý sa nachádza za jej domom. Pri preverovaní žiadosti bolo
zistené, že pozemok nie je vo vlastníctve obce, ale vo vlastníctve COOP Jednoty, preto sa OZ k tomu
nemôže ani vyjadriť. V závere dodala, že menovaná nech sa obráti na COOP Jednotu Michalovce.
Na základe toho bol predložený návrh
Uznesenie číslo 11/5/2018
K žiadosti p. Márií Eštokovej
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I.Berie na vedomie
Žiadosť p. Márii Eštokovej o vydanie súhlasu na zriadenie prípojky na kanalizáciu cez parcelu číslo
94/5, ktorý sa nachádza medzi rodinným domom a budovou COOP Jednota Bánovce nad Ond.
II. Žiada
Starostku obce, oboznámiť p. Eštokovú písomne , že uvedená parcela číslo 94/5 nie je vo
vlastníctve obce, ale vo vlastníctve COOP Jednota Michalovce. So žiadosťou nech sa obráti na
COOP Jednotu Michalovce.
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -013. Rôzne.
a) MŠ - chodník
Starostka informovala poslancov o finančných nákladoch na vybudovanie chodníka v MŠ a k tomu
dodala, že celkové finančné náklady boli vo výške 1 600,00 €. Tieto boli použité iba na zakúpenie
materiálu, práce sa previedli svojpomocne a to poslancami OZ, čím sa ušetrila značná časť
finančných prostriedkov za čo sa im v závere srdečne poďakovala.
b) Obecný klub –kuchyňa
Starostka informovala poslancov s prevedením prác v kuchyni v Obecnom klube, nakoľko steny boli
zamokrené, bola tam pleseň. Previedlo sa odizolovanie a obloženie steny sadrokartónom, založilo sa
nové plastové okno a urobili sa vysprávky stien z vonku. Práce previedol Matuš Matej, finančné
náklady boli vo výške 540,00 €.
c) Materská škola – zateplenie zadnej steny
Starostka informovala poslancov o potrebnom zateplení zadnej budovy Materskej školy.
Je potrebné zatepliť zadnú stenu, zamurovať vrchné okná v skladovacích priestoroch. Celková
hodnota by bola okolo 3 600,00 €. Je problém nájsť dodávateľa prác. Požiadala poslancov, či by
niekto nemal niekoho, kto by to urobil ešte teraz. Zateplenie by bolo potrebné previesť 10 cm
polystyrénom, tým pádom sa musia vysúnuť parapety, oplechovať a predlžiť strechu a taktiež poriešiť
plynové potrubie.
d) Informácia o voľbách do orgánov samosprávy obci
Starostka informovala poslancov o podaní kandidátnych listín v komunálnych voľbách, ktoré sa
uskutočnia 10. Novembra 2018 : bola podaná jedna kandidátna listina na starostu obce za SMER –
Ľudmila Ďurčáková, za poslancov za SMER bolo podaných 6 kandidátov: Tomáš, Ľoch, Geročová,

Dobák, Maťaš Ladislav , Gabzdylová-Magurová Blanka, za KDH: Staroškovičová, Dankaninová, Tkáč
Ondrej a Čuhaničová Mária a za SNS Jaroslav Papcun.
e) Informácia o futbalovom klube
Starostka bolo oslovená FZ Michalovce, že náš klub je teraz neaktívny , naši hráči môžu prestupovať
do hociktorého klubu zadarmo. Náš klub má tam neuhradené dva faktúry vo FZ za služby rozhodcom
a delegátom v sume cca 450,00 €. Tieto faktúry by mali byť vyrovnané do konca jesenného kola
2017/2018, inak sa suma z výši o 50 % a postupne sa bude navyšovať. V prípade, že sa prihlásime
naspäť do ligy, tak ich TJ musí uhradiť.
14. Diskusia
Ing.Lukáč - poslanec OZ – mal dotaz k priekopám po obci, nakoľko teraz sú zasypané. K futbalu
dodal, že do konca mesiaca októbra zvolá členov výboru TJ, aby sa vyriešil problém.
Ján Tomáš – poslanec OZ mal dotaz k ceste, či sa dá do pôvodného stavu. Mal pripomienku k bráne
za Obecným úradom, že stále je otvorená. K MŠ k výmene malých okien dodal, že všetko tam je
navlhnuté, dať plastové okná, aby sa dali otvárať a pravidelne vetrať. Teraz sú tam staré okná
a nedajú sa otvárať.
Ďalej mal pripomienku k likvidácii rozhlasových stĺpov vykonávaných pracovníkmi obecných služieb,
poukázal na dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
K autobusovej zastávke dodal, že táto je pre stavebné práce neosadená na mieste kde má byť
zastávka, odporučil ju osadiť,
K futbalu dodal, že je potrebné napísať list predsedovi FK - vyzvať ho na OcÚ, vymeniť kľuče, spústiť
vodu pred zimou v miestnosti na ihrisku.
K zatepleniu steny dodal, aby sa použil kvalitný materiál.
Ľudmila Ďurčáková - starostka odpovedala na diskusné príspevky:
- k priekopám dodala, že teraz sú zasýpané a po ukončení stavby sa budú robiť priekopy, priekopy ň
ostanú.
- K otvorenej bráne dodala, že oplotenie ešte nie je dokončené nakoľko sa bude ešte robiť
kanalizačná prípojka.
-k likvidácií rozhlasových stĺpov dodala, že pracovníci obecných služieb boli pred začatím prác
poučení o bezpečnosti práci.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, diskusia bola ukončená.
15. 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 :

Michal Ďurík ................................................
Peter Ľoch
................................................
Zapísala:
Marta Mišková

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

