OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
dňa 16. novembra 2018 o 16.30 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, Kvetoslava Vargová Ján Tomáš,
Neprítomní: ospravedlnení : 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 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. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice .
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
4. Dodatok číslo 1/2018 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ.
5. Zmena rozpočtu , rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 16.11.2018.
6. Zápis do kroniky za rok 2017.
7. Návrh odmien poslancov OZ za rok 2018.
8. Diskusia
9. Z á v e r
Za návrh programu hlasovali všetci prítomní poslanci : Mária Čuhaničová, Ing. Igor Lukáč,
Peter Ľoch, Kvetoslava Vargová, 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: Vargová Kvetoslava

Ing.Lukáč Igor
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Kvetoslava Vargová, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Kontrolu uznesení previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že uznesenia z posledného
zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 24.9.2018, na ktorom boli prijaté uznesenia od čísla
1/5/2018 až 11/5/2018 boli splnené. Na základe toho bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 1/6/2018
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 24.9.2018
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Kvetoslava Vargová, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Dodatok číslo 1/2018 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ.

Predkladá : Starostka obce – Ľudmila Ďurčáková
k tomu dodala, že Zásady odmeňovania poslancov OZ neriešia poskytovanie mimoriadnych odmien
poslancom OZ. Z uvedeného dôvodu predložila návrh dodatku číslo 1/2018 k Zásadám odmeňovania
poslancov OZ, ktoré tvorí prílohu zápisnice č.1. Nakoľko poslanci k navrhovanému dodatku nemali
žiadne pripomienky, bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 2/6/2018
K Dodatku číslo 1/2018 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I.Schváľuje:
Dodatok číslo 1/2018 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ.
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Kvetoslava Vargová, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Zmena rozpočtu , rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 16.11.2018 vykonané starostkou obce
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka
Podrobne oboznámila poslancov so zmenou rozpočtu, ktorú vykonala starostka obce a dodala, že
príjmová aj výdavková časť rozpočtu týka najmä zapojenia cudzích prostriedkov do rozpočtu
a presuny medzi podpoložkami v rámci kódov zdroja. Obec prijala dotáciu na kapitálové výdavky na
technické zhodnotenie a opravu Hasičskej zbrojnice vo výške 30 000 Eur. Nakoľko táto suma nebude
tohto rozpočtového roku preinvestovaná, vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu nie je uvedená.
Ďalšia dotácia na kapitálové výdavky v sume 8 500 Eur bola vyčerpaná, v rozpočte je uvedená
v príjmoch aj výdavkoch.
Bežné transfery na prenesený výkon ŠS v príjmoch a výdavkoch:
-Voľby do OSO 2018
301,86 Eur
-Výchova a vzdelávanie (MŠ predšk. deti)
224,00 Eur.
Ostatné príjmy:
-Zo ŠR pre skladníka CO
99,32 Eur.
-Školné (od FO,PO podľa osobit. predpisu)
225,00 Eur.
Ďalšie zmeny:
- Príjem za prieskumné územie s KZ 132 vo výške 4 284 Eur v tomto rozpočtovom opatrení
vykrýva sumou 2 963,48 Eur časť výdavkov na vývoz kom. odpadu a sumou 1 294,52 Eur

spolufinancovanie detského ihriska v Keltskom parku z vlastných zdrojov a zvyšnou časťou
(26 €) projekt na detské ihrisko.
-Rozšírenie Keltského parku o detské ihrisko bolo týmto RO financované z týchto zdrojov:
- dotácia zo ŠR
8 500,00 Eur (KZ 111)
- vlastné zdroje
1 478,52 Eur (KZ 132, 43)
SPOLU:
9 978,52 Eur
- Zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (cudzie prostr. ŠJ) v sume
769,95 Eur s KZ 72f bolo financované navýšenie bežného rozpočtu v ŠJ.
Rozpočtové opatrenie číslo 6/2018 tvorí prílohu zápisnice č.2.
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky bol predložený návrh na
Návrh na Uznesenie číslo 3/6/2018
K rozpočtovému opatreniu číslo 6/2018 zo dňa 16.11.2018
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
Rozpočtové opatrenie číslo 6/2018 zo dňa 16.11.2018 vykonané starostkou obce v prílohe č. 2
podľa predloženého návrhu
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Kvetoslava Vargová, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Zápis do kroniky obce za rok 2017
Po oboznámení sa s obsahom zápisu do kroniky obce za rok 2017 bolo potrebné upraviť niektoré
akcie, ktoré sa uskutočnili v roku 2018 a nie v roku 2017 ako boli uvedené, povedala starostka obce.
Po doplnení údajov a oprave chýb v texte poslanci súhlasili so zápisom do kroniky. Text tvorí prílohu
zápisnice č. 3. Na základe oboznámení sa s textom a vznesených pripomienok bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 4/6/2018
K zápisu do kroniky obce za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Text do kroniky obce za rok 2017 s úpravami.
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Kvetoslava Vargová, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Návrh odmien poslancov OZ za rok 2017.
Predkladá: starostka obce,
k tomu dodala, že návrh odmien bol zaslaný všetkým poslancom e-mailovou poštou a tvorí prílohu
zápisnice č. 4. V návrhu na odmeny sú odmeny za účasť na zasadnutiach OZ, účasť na akciách
organizovaných Obecným úradom a návrh na mimoriadne odmeny, nakoľko je koniec volebného
obdobia. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili. Na základe toho bol predložený

Návrh na Uznesenie číslo 5/6/2018
K návrhu odmien poslancov OZ za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Vyplatenie odmien poslancom OZ, členom komisií OZ , zástupcovi starostky obce za rok 2018 podľa
priloženého návrhu v prílohe číslo 4.
Hlasovanie: Mária Čuhaničová , Ing. Igor Lukáč, Peter Ľoch, Kvetoslava Vargová, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Rôzne.
a)Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce:
Starostka oboznámila poslancov s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa
uskutočnili 10.11.2018. Počet zapísaných voličov v zozname bol 593, účasť 208 voličov, čo je na
35 %. Za starostku obce bola zvolená opäť terajšia starostka obce Ľudmila Durčáková, za
poslancov Ľudmila Geročová, Ján Ľoch, Mária Čuhaničová, Alexandra Dankaninová, Ladislav
Maťaš, Lukáš Dobák a Ján Tomáš. V závere sa poďakovala za spoluprácu poslancom, ktorí vo
voľbách nekandidovali a tým, ktorí kandidovali a boli zvolení zaželala veľa úspechov v ďalšej
spolupráci.
b) Oboznámenie so situáciou v TJ - Ing. Lukáč
Na schôdzi bola účasť 3 členovia :Babjak, Ďurík a Lukáč –dohoda znela - pokutu 400€ zaplatí Babjak
vlastné
Za prestup: dostane klub 1 300€ potom si p. Babjak 400,00 € stiahne.
Doplatok sa musí vyrovnať do konca roka – p. Kliment, v prípade úhrady FZ v budúcnosti už
nebude obec zaradená do súťaže. Kľuče sú u Lukáča.
c) Výmena okien v MŠ
Starostka informovala poslancov OZ, že v MŠ sa previedla výmena spodných okien.
8. Diskusia
Ján Tomáš –poslanec OZ sa poďakoval starostke za antikampaň voči jeho osobe , vo voľbách za
poslanca OZ.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, diskusia bola ukončená.
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 18.00 hodine.

.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
overovatelia :

Vargová Kvetoslava ....................................
Ing.Lukáč Igor
....................................
Zapísala:
Marta Mišková

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

