OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou,
konaného dňa 3. Decembra 2018 o 17.00 hod. v kancelárii obecného úradu
v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a) starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b) poslanci OZ:
Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila ,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
c) Ing. Igor Lukáč – zástupca starostky obce
Anna Majerníková – predsedníčka MVK
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Bc. Beata Baková – účtovníčka
1. Úvod : Hymna Slovenskej republiky.
a) Otvorenie
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou otvoril zástupca
starostky obce Ing. Igor Lukáč, ktorý prítomných privítal a konštatoval, že na ustanovujúcom
zasadnutí OZ je z celkového počtu 7 novozvolených poslancov OZ prítomných 7 poslancov, takže
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Ďalej dodal, že ustanovujúce zasadnutie OZ sa bude riadiť Metodickým pokynom Ministerstva
vnútra SR zo dňa 16.11.2018 a programom, ktorý bol doručený na pozvánke a ktorý bude po akte
zloženia sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
doplnený a navrhnutý na schválenie.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľ ku bola určená :
Marta Mišková
Za overovateľov zápisnice boli poverení : Mária Čuhaničová
Peter Ľoch
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
So zápisnicou o výsledku volieb na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva oboznámila
predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Anna Majerníková. Po prečítaní odovzdala
novozvolenej starostke obce a novozvoleným poslancom OZ osvedčenie o zvolení.
d)Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Zástupca starostky obce p. Ing. Igor Lukáč vyzval starostku obce o prečítanie sľubu starostky obce
a následne o jeho podpísanie. Po prečítaní sľubu starostky obce a jeho podpísaní odovzdal starostke
obce p. Ľudmile Ďurčákovej insígnie, zablahoželal jej k zvoleniu a do ďalšej práce jej zaželal veľa
úspechov, trpezlivosti a tvorivých nápadov a odovzdal jej vedenie schôdze.

e)Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková vyzvala prítomných, aby povstali a prečítala sľub poslanca
Obecného zastupiteľstva . Po prečítaní ich vyzvala, aby v abecednom poradí pristupovali ho podpísať,
tak ako ich bude čítať :
1. Čuhaničová Mária
2. Mgr.Dankaninová Alexandra
3. Dobák
Lukáš
4. Geročová
Ľudmila
5 . Ľoch
Peter
6. Maťáš
Ladislav
7. Tomáš
Ján
Po podpísaní sľubu skonštatovala, že všetci poslanci zložili zákonom predpísaný sľub bez výhrad a tak
sa stali právoplatnými poslancami OZ v Bánovciach nad Ondavou s hlasom rozhodujúcim a srdečne
im zablahoželala.
V závere skonštatovala, že na dnešnom prvom zasadnutí OZ z celkového počtu 7 poslancov OZ je
prítomných 7 poslancov, takže zasadnutie obecného zastupiteľstva je spôsobilé rokovať a je
uznášania schopné.
f) Príhovor starostky obce
Starostka vo svojom vystúpení sa poďakovala svojim voličom za dôveru, zablahoželala novým
poslancom ku zvoleniu a vyjadrila presvedčenie, že spoločnými silami naplníme volebný program.
Na základe predloženej správy o výsledku volieb na starostu obce a poslancov OZ bol predložený
návrh na
Uznesenie číslo 1
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
A. B e r i e na vedomie:
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvolenej starostky obce
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Ľudmila Ďurčáková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce.
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Čuhaničová
Dankaninová
Dobák
Geročová
Ľoch
Maťáš
Tomáš

Mária
Alexandra
Lukáš
Ľudmila
Peter
Ladislav
Ján

Hlasovanie: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

Pracovná časť

2. Starostka predložila návrh programu rokovania OZ, ktorý navrhla doplniť o tieto body
8., 9. 10., a to: VZN 8/2018 obce Bánovce nad Ondavou o dani z nehnuteľnosti na území obce
a dani za psa, VZN 9/2018 obce Bánovce nad Ondavou o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad, VZN 10/2018 obce o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na
území obce.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov a náplne ich práce.
5. Určenie platu starostu obce.
6. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou .
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce
Bánovce nad Ondavou na roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019.
Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2019-2021 a návrh
rozpočtu obce na rok 2019.
8. VZN 8/2018 obce Bánovce nad Ondavou o dani z nehnuteľnosti na území obce a dani za psa.
9. VZN 9/2018 obce Bánovce nad Ondavou o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
10. VZN 10/2018 obce o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce
11. Diskusia
12.Záver
K predloženému návrhu programu aj s doplnkami neboli zo strany poslancov vznesené žiadne
pripomienky, ani doplňujúce návrhy.
Za návrh programu hlasovali všetci prítomní poslanci :
Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš,
Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Starostka oboznámila poslancov OZ so zákonom 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov podľa, ktorého je potrebné poveriť poslanca OZ zvolávaním OZ :
podľa § 12 - odst. 2 prvá veta
- ak starosta nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za tri mesiace,
-podľa odst. 3 tretia veta
- ak starosta nezvolá zasadnutie OZ ak o zvolanie požiada 1/3 poslancov do
15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie
- ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ do 30 dní od vykonania
volieb , zasadnutie sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.
Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný
alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom
odst. 5 piata veta
- ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ alebo
o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca
starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ.

Odst. 6 tretia veta
- Ak na zasadnutí OZ požiada k prerokúvaným bodom o slovom poslanec
a starosta mu neudelí slovo, stráca právo viesť zasadnutie OZ. Vedie ho
zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne
viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ.
V súvislosti s dodržaním ustanovení podľa § 12 zákona 369/1990 o obecnom zriadení predložila
návrh, aby OZ touto úlohou poverilo poslanca OZ Jána Tomáša.
Nakoľko zo strany poslancov k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky, bol predložený
návrh na
Uznesenie číslo 2
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
Poveruje
1. Poslanca Jána Tomáša –zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov a náplne ich práce.
Predkladá: starostka obce
Podľa § 15 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecné
zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány. Navrhla, aby boli zriadené tieto komisie a :
a) povinná je komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii
verejných funkcionárov
b) komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícii
c) kultúrna komisia
Voľba predsedov a členov komisií môže byť tajná alebo verejná. Predložila návrh, aby voľba bola
verejná. Poslanci s návrhom súhlasili . Predložila návrh na predsedov a členov komisie:
a) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Členmi komisie môžu byť výlučne poslanci OZ a preto predkladám návrh, aby komisia pozostávala zo
všetkých poslancov OZ a to :
1. Ľudmila Geročová - predsedníčka komisie
2. Mária Čuhaničová 3. Mgr. Alexandra Dankaninová
4. Lukáš Dobák
5. Peter Ľoch
6. Ladislav Maťáš
7. Ján Tomáš
b) Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií
Ján Tomáš – predseda komisie
Členovia komisie :
Mgr. Alexandra Dankaninová, Ladislav Maťaš, Dobák Lukáš, Ľoch Peter
c) Kultúrna komisia:
Ľudmila Geročová – predseda komisie

Členovia komisie :
Mgr. Alexandra Dankaninová, Mária Čuhaničová
Za členov naposlancov navrhujeme: Anna Majerníková, Janu Smutnú, pani Kaľavskú a pani Rókovú.
Starostka bola poverená osloviť ich, či sú ochotné prijať ponuku pracovať v kultúrnej komisii do
najbližšieho zasadania obecného zastupiteľstva.
Zároveň predložila náplň práce jednotlivých komisie je následovná:
a) Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- Preverenie nezlučiteľnosti a majetkové pomery starostky obce – prehodnotenie
majetkového priznania. (Pozn. do 30 dní od zvolenia)
b) Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií
- rieši sťažností občanov obce, vybavuje a posudzuje petície občanov obce.
c) Kultúrna komisia sa zaoberá prípravou kultúrnych akcií v obci a prípravou
vydávania Obecných novín. Spolupracuje s ostatnými komisiami. Plní úlohy uložené
uzneseniami OZ.
Po zriadení komisií, voľbe členov komisií a prejednania náplne práce jednotlivých komisií bol
predložený návrh na
Uznesenie číslo 3
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
1. Z r i a ď u j e:
Komisie:
a) Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa
zákona 357/2004 Z.z.
b) Komisiu na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií
2. U r č u j e :
Nápĺň práce komisie:
a)Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- Preverenie nezlučiteľnosti a majetkové pomery starostky obce – prehodnotenie
majetkového priznania.
b) Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií
- rieši sťažností občanov obce, vybavuje a posudzuje petície občanov obce.
3. Volí
a) Za predsedu komisie Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov podľa zákona 357/2004 Z.z...................... Ľudmilu Geročovú
- Za členov komisie poslancov OZ: 2. Čuhaničová Mária
3. Mgr.Dankaninová Alexandra
4. Dobák
Lukáš
5. Ľoch
Peter
6. Maťáš
Ladislav
7. Tomáš
Ján

verejných

b) Za predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií
poslanca OZ : Ján Tomáš
- za členov komisie poslancov : Mgr. Alexandra Dankaninová
Ladislav Maťáš
Dobák Lukáš
Ľoch Peter
Hlasovanie: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján

Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Určenie platu starostu obce.
S návrhom na určenie platu starostke obce od 3. Decembra 2018 predniesla Marta Mišková – hlavná
kontrolórka obce, ktorá k tomu dodala, že starostke obce podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení
neskorších predpisov, patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Plat starostky obce nemôže byť nižší, ako je to ustanovené v § 3.Obecné zastupiteľstvo môže podľa
§ 4 odst. 2 tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Starostovi patrí plat odo dňa zloženia
predpísaného sľubu.
Navrhla starostke obce Bánovce nad Ondavou Ľudmile Ďurčákovej s účinnosťou od 3. Decembra
2018 podľa § 3 odst. 1 zákona NR SR 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie základného platu o 30 % ,
tak ako to bolo doposiaľ podľa § 4 odst. 2 o právnom postavení a platových pomeroch starostov
s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu Slovenskej republiky. V závere k tomu dodala,
že starostovia nemajú nárok na koncoročné odmeny, ale na základe pracovných výsledkov OZ môže
svojim rozhodnutím kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť základný plat aj v priebehu roka.
V rámci diskusie p. Geročová – posl. OZ k tomu dodala, že starostka nie je začiatočníčka, má za sebou
tri volebné obdobia a výsledky v jej práci je vidieť v obci. Súhlasila s predloženým návrhom.
Ľoch Peter – poslanec OZ mal dotaz, aká je výška základného platu.
Marta Mišková – HK k tomu dodala, že naša obec s počtom obyvateľov 720 sa zaraďuje do druhej
platovej skupiny od 500 do 1 000 obyvateľov, v ktorej koeficient je 1,83 . Priemerná mzda
zamestnanca v NH za rok 2017 bola 954,00 € x 1,83 = 1 746,00 €. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro
nahor. Po rozsiahlej diskusií a pripomienok poslancov k predloženému návrhu sa poslanci zhodli
o zvýšení základného platu o 20 %, ktorý predstavuje sumu 2 096,00 € s účinnosťou od 3. Decembra
2018. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 1.
Po predložení návrhu a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 4
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
1.určuje
Plat starostke obce Bánovce nad Ondavou Ľudmile Ďurčákovej s účinnosťou
od 3. Decembra 2018 podľa § 3 odst. 1 zákona NR SR 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zvýšený o 20 % podľa § 4 odst. 2 o právnom postavení a platových pomeroch starostov
s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Hlasovanie: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Ľoch Peter,
Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: Geročová Ľudmila
6. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou .
Starostka informovala poslancov OZ, že pri výbere finančných prostriedkov z účtu alebo pri
prevodoch z účtov Obce Bánovce nad Ondavou musia byť vždy dva podpisové vzory. Navrhla, aby to
bola vždy starostka obce resp. poslanec OZ a pracovníčka Obecného úradu a to :
Ľudmila Ďurčáková - starostka obce

Ľudmila Geročová – poslankyňa OZ
Bc. Beata Baková –pracovníčka OcÚ
Bc. Ingrid Maďarová – pracovníčka OcÚ
Nikto z nich nemôže robiť prevody samostatne, ale vždy dvaja, starostka + pracovníčka, zástupkyňa
starostky obce + pracovníčka. Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky, ani iné
pozmeňujúce návrhy bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 5
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
1. S ch v á ľ u j e:
Podpisové vzory pre styk s bankou: Ľudmila Ďurčáková - starostka obce
Ľudmila Geročová - poslankyňa OZ
Bc. Beata Baková – pracovníčka OcÚ
Bc. Ingrid Maďarová – pracovníčka OcÚ
Hlasovanie: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce
Bánovce nad Ondavou na roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019.
Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2019-2021 a návrh
rozpočtu obce na rok 2019.
Predkladá: Bc. Beáta Baková – účtovníčka OcÚ
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
V úvode vystúpila starostka obce, ktorá k tomu dodala, že návrh rozpočtu a stanovisko HK boli
doručené všetkým poslancom.
Bc. Beata Baková v úvode oboznámila poslancov, hlavne tých nových, čo je to rozpočet obce, čo pre
obec znamená. Podrobná správa k rozpočtu – komentár tvorí prílohu zápisnice 2. Návrh rozpočtu
tvorí prílohu zápisnice č. 3
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu tvorí prílohu zápisnice č. 4.
V rámci diskusie vystúpili:
L. Geročová – posl.OZ mala dotaz, ako je to s platením dane za poľ. pôdu, ktorú užíva PD Trhovište.
Starostka dodala, že každý vlastník pôdy, ktorí v nájomnej zmluve nemá uvedené r. č. bude platiť daň
za ornú pôdu v tom prípade, ktorý nemá urobenú zmenu na katastri, že je vlastníkom ale
prenajímateľom je PD Trhovište.
Ján Tomáš – poslanec OZ – mal dotaz k rozpočtu na kosenie - PHM, rozpočet koľko je PHM na
služobné motorové vozidlo, či sa robí evidencia o spotrebe PHM a záznam o prevádzke motorového
vozidla.
Starostka k tomu dodala, že evidencia sa vedie a každý mesiac sa robí vyúčtovanie.
Maťaš Ladislav – posl. OZ hovoril o PHM na požiarne vozidlo. IVECO – rozpočet PHM – 600,00 €+
200,00 € = 800,00 €, a 100,00 € zvýšiť na PHM služobné motorové vozidlo obce.
Z kapitoly 0320 na kap. 0111 presunúť 100,00 € na položku 634.
Pani Baková upozornila na informáciu v predloženej správe k návrhu rozpočtu na r. 2019 potrebu
zapojenia do návrhu rozpočtu v príjmoch položku na Rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice v sume
30 000 Eur ako prevod prostriedkov predchádzajúcich rokov (pol.453) a do výdavkov v kapitálovom
rozpočte v kapitole 0320 sumu 30 000 Eur na Rekonštr. Has. Zbrojnice.
Po oboznámení sa s návrhom rozpočtu a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na

Uznesenie číslo 6
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
1. Berie na vedomie:
a) Odborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na
roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019.
b) Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2019-2021 a návrh
rozpočtu na rok 2019.
c) Informáciu MF SR so zavedením rozpočtového informačného systému od 1.1.2014 v zmysle
zákona číslo 426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013,ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo
583/2004 Z. z. o územnej samospráve.
2. Rozhodlo, že
V zmysle zákona číslo 426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013,ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo
583/2004 Z. z. o územnej samospráve § 4 ods. 5 nebude uplatňovať programový rozpočet na rok
2017.
3. S ch v á ľ u j e :
Rozpočet obce Bánovce nad Ondavou na rok 2019 takto:
- Rozpočtové príjmy vo výške .......................................... 274 838,00 €
- Rozpočtové výdavky vo výške ..................................... 274 838,00 €
bez pripomienok
Hlasovanie: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. VZN 8/2018 obce Bánovce nad Ondavou o dani z nehnuteľnosti na území obce a dani za psa.
V úvode starostka obce povedala, že minulý rok sme tieto tri VZN mali v jednom VZN, teraz nám p.
Jurčová aktualizovala a urobila tri. V prípade, že chceme meniť niektorý poplatok, aby sme nemuseli
prerábať celé VZN. VZN boli zaslané všetkým poslancom. Požiadala poslancov, aby zaujali k VZN
svoje stanovisko. K predloženému VZN č. 8/2018 dodala, že zmena oproti starému VZN je v
§ 7 spoločné ustanovenia pre dane z nehnuteľnosti – nevyrubí daň ak jej výška súhrne nepresahuje
sumu 3,00 € . K dani za pozemky dodala, že na budúci rok budeme musieť pouvažovať o zvýšení
sadzby dane za pozemky, nakoľko doposiaľ je najnižšia sadzba dane v porovnaní so susednými
obcami. Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky, bolo predložené stanovisko
OZ:
VZN číslo 8/2018 obce Bánovce nad Ondavou o dlani z nehnuteľnosti na území obce
a dani za psa
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Zo dňa 3. Decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa § 4 , § 6 a 11 odst. 4 písm g) zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
U z n á š a sa
Na VZN 8/2018 obce Bánovce nad Ondavou o dani z nehnuteľnosti na území obce a dani za psa.
Hlasovanie: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

9. VZN 9/2018 obce Bánovce nad Ondavou o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
Starostka k tomu dodala, že návrh VZN bol doručený všetkým poslancom, sadzba sa nemení.
Dodala, že FURA bude od 1.1. 2019 zvyšovať poplatky za uloženie odpadu. Obec na to veľa dopláca.
Po prepočítaní vychádza 17,00 € na osobu, pokiaľ by si nikto neuplatňoval zľavu. Nakoľko od
1.1.2019 sa zvýši poplatok za uloženie odpadu, budeme musieť sa touto problematikou zaoberať
v následujúcom roku.
V rámci diskusie vystúpili:
Geročová Ľudmila – upozorniť občanov písomne, aby separovali odpad, aby sa znížil komunálny
odpad.
Ján Tomáš – k zberu skla dodal, že nech sa uvádza rozmer skla, aký sa môže dodať.
K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. V závere bolo predložené stanovisko OZ:
VZN 9/2018 obce Bánovce nad Ondavou o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Zo dňa 3. Decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa § 4 , § 6 a 11 odst. 4 písm. g) zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
U z n á š a sa
Na VZN 9/2018 obce Bánovce nad Ondavou o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.

Hlasovanie: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš,
Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

10. VZN 10/2018 obce o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce
Starostka k tomu dodala, že návrh VZN bol doručený všetkým poslancom, sadzba sa nemení.
K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. V závere bolo predložené stanovisko OZ:
VZN 10/2018 obce o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Zo dňa 3. Decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa § 4 , § 6 a 11 odst. 4 písm. g) zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
U z n á š a sa
Na VZN 10/2018 obce o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce

Hlasovanie: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš,
Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -011. Diskusia
V úvode diskusie vystúpila starostka obce, ktorá informovala poslancov :

a) so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý určuje práva i povinnosti poslancov OZ.
Zo zákona vyplýva, že obecné zastupiteľstvo má byť najmenej raz za 3 mesiace. Dodala, že zasadnutie
OZ sa uskutočňuje podľa potreby, ale určite častejšie, ale bude potrebné upresniť, kto robí na
zmeny, aby sa zasadnutia OZ mohli uskutočniť tak, aby sa ho mohli zúčastniť všetci poslanci.
b) Starostu podľa § 13b odst. 1, 3 a 4 zákona 369/1990 o obecnom zriadení zastupuje zástupca
starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od
zloženia sľubu starostu. Dodala, že u nás je zaužívaná prax, že zástupcom sa stáva poslanec, ktorý
získal vo voľbách najvyšší počet hlasov. V našom prípade najvyšší počet hlasov získala p. Geročová
Ľudmila. Na základe výsledkov volieb som touto úlohou poverila p. Geročovú Ľudmilu – poslankyňu
OZ na celé volebné obdobie, ktorá toto poverenie prijala.
c) K plánu práce dodala, že každoročne si na 1. Zasadaní OZ v roku vypracujeme plán práce, ktorý sa
snažíme splniť. Ona už má za seba pripravený takýto plán, ale oslovila poslancov, aby si do
najbližšieho OZ pripravili svoje návrhy.
c) – K výberu dodávateľa na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice dodala, že boli oslovené 6 firmy.
Každému bol doručený výkaz výmer , celkový náklad na rekonštrukciu predstavuje sumu 32 725,00 €
s DPH. Na výzvu reagovali traja dodávatelia. Obálky otvorila pred poslancami, ktoré došli od týchto
dodávateľov s vyčíslením sumy a to:
1. Milan Lipa Bracovce 29 961,44 €
2. STAMI 32 611,00 € Michalovce
3. UNISTA 31 065,00 € Spišská Nová Ves
Rozhodujúca najnižšia cena. Verejné obstarávanie nám robí firma, s ktorou máme uzavretú zmluvu
na VO.
Ján Tomáš – poslanec OZ ma dotaz:
doplnenie cvičebných zariadení pre MŠ – kedy sa zakúpilo
Vetranie v skladoch - okná zatvorené
Kompostéry pre občanov obce nie sú dodané
Mal dotaz k oprave cesty po kanalizácií, k priekopám, ktoré sú veľmi hlboké.
Starostka dodala, že kompostery sú objednané, firma nestačí vyrábať.
K priekopam dodala, že bolo by potrebné zakúpiť betónové kocky 50x50. K prekrytiu priekop dodala,
že k tomu sa vyjadruje Okresná správa ciest. Občan si sám nemôže sám bez súhlasu prekryť priekopu,
nakoľko priekopa je cestné teleso.
Bc. Beáta Baková – pracovníčka OcÚ:
- zamestnaní poslanci počas PNS doručiť na OcÚ kópiu marodky
- Vzdanie sa odmeny poslanca- informácia
- informácia:
-pracovná doba na obecnom úrade : štvrtok nestránkový deň, streda predlžená pracovná
doba, v piatok skrátená pracovná doba.
-pracovná doba v Materskej škole
- zákon o ochrane osobných údajov – súhlas o poskytnutí informácií o poslancoch, že
súhlasia s poskytnutím osobných údajov pre úradné účely.
- informácia o inventarizácií majetku obce pre vykonanie inventarizácie obecného majetku
k 31.12.2018: zloženie komisií:
ústredná komisie
Čiastkové inventarizačné komisie
Čistenie chodníkov – povinnosť obce.
Nakoľko do diskusie sa nikto nehlásil, starostka diskusiu ukončila.

12. Záver

V závere vystúpila starostka obce, ktorá ukončila ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Bánovciach na Ondavou poďakovala sa prítomným za účasť a vyjadrila presvedčenie, že spoločnými
silami všetkých poslancov sa podarí zvládnuť náročné úlohy, ktoré pred nami stoja. Do ich ďalšej
spoločnej práce im zaželala veľa zdravia a pracovného elánu a tým zasadnutie OZ ukončila o 21.15
hod.

.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
overovatelia :
Mária Čuhaničová
Peter Ľoch

Zapísala:
Marta Mišková
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...................................................
.................................................

