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 OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného 
 dňa 28. Januára 2019 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,  Ľoch  Peter,   Maťáš  Ladislav,   
      Tomáš  Ján        
      Neprítomná:    ospravedlnená :    Geročová  Ľudmila 
                                 neospravedlnený      :  -/-                          
c)  Ostatní:     
     Marta Mišková  – hlavná kontrolórka obce 
     Jana Lengyelová  
     Juraj Lengyel 
     Martina Danková – doterajšia nájomníčka baru 
 
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 6  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.  Žiadosť o prenájom nebytových priestorov . 
   5.  Zmena rozpočtu číslo 7/2018 zo dňa 27. 12. 2018 
   6.  Návrh Plánu práce na rok 2019 
   7.  Zásady odmeňovania poslancov OZ od 1.2.2019. 
   8.  Schválenie členov kultúrnej komisie - doplnenie.  
   9.  Rôzne 
 10.  Záver 

Za návrh programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :  
                                          Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Ľoch  Peter,   
                                          Maťáš  Ladislav,  Tomáš  Ján        
 
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková predniesla návrh na doplnenie do programu:  
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bánovce nad Ondavou 
Za zmenu programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :   
                                          Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Ľoch  Peter,         
                                          Maťáš  Ladislav,  Tomáš  Ján      
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Priebeh rokovania: 
 

1.  Určenie zapisovateľa a  určenie overovateľov zápisnice 
      Za  zapisovateľku bola poverená  :   Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce 
      Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci  :   Ľoch  Peter 
                                                                                                          Ladislav Maťáš 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Ľoch  Peter,   Maťáš  Ladislav,     
         Tomáš  Ján      
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
                                                                                                  
2.   Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. : 
Posledné zasadnutie OZ sa uskutočnilo 3.12. 2018 – ustanovujúce zasadnutie OZ, na ktorom boli 
prijaté  uznesenia od čísla  1-6. Uznesenia boli splnené. Na základe toho bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  7 
 

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  3.12.2018. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Ľoch  Peter,   Maťáš  Ladislav,     
         Tomáš  Ján      
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
3.  Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
Predkladá: starostka obce-  informovala  poslancov so žiadosťou p. Lengyela  Bánovce nad Ondavou 
o prenájom obecných priestorov, ktorý bude využívať  na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia 
v spojení s predajom na priamu konzumáciu - pohostinstvo. V závere k tomu dodala, že doterajší 
nájomcovia p. Danková dala výpoveď  k 31. 1. 2019. Pri doterajšom prenájme neboli s platením 
žiadne problémy.  Platby boli uskutočňované včas, obec mala príjem 850,00 € ročne.  Všetky média : 
el. ,voda, odpad, plyn -  platili včas.  Pán Juraj Lengyel  by chcel v tomto pokračovať ďalej od 1.2.2019. 
V závere požiadala poslancov, aby sa k danej žiadosti vyjadrili. 
Diskusia: 
Tomáš – dotaz čo bolo príčinou odchodu 
Ľoch – ak súhlasia s týmito podmienkami nový nájomcovia nemáme   dôvod  im  to neprenajať.  
Maťaš – chcel, aby v týchto priestoroch mala obec skladové priestory, aby Rusič svoje pracovné 
náradie  zobral zo skladu.  Jedná sa po dobu rekonštrukcie budovy Požiarnej zbrojnice. 
Tomáš – na budovu sú stále náklady a tak obec má stály príjem.  
Starostka dodala, že pre vytvorenie skladu na náradie sa obci zvýšia náklady : dvere, vykurovanie 
počas zimného obdobia, aby nezamrzla voda vo WC.  Čo sa týka vyčíslenia nákladov obci by sa zvýšili 
náklady na vykurovanie , vodu, elektriku  o cca 700,00 €ur a nebol by príjem z prenájmu 850,00 €, čo 
je spolu  1 550,00 €.  
P. Danková – nájomkyňa baru  dodala,  že dôvodom odchodu sú útoky na jej osobu od niektorých 
občanov obce , ocenila spoluprácu s obecným úradom  a odporučila, že ľudia si zvykli na ten bar 
a bolo by škoda, aby sa v tom nepokračovalo.  
Starostka sa v závere poďakovala za spoluprácu p. Dankovej. 
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Po oboznámení sa so žiadosťou a vznesených diskusných príspevkov bol predložený  
 
 

Návrh na Uznesenie číslo 8 
 
I.Schváľuje: 
   Prenájom priestorov baru od 1.2.2019 p. Jurajom  Lengyelom  Bánovce nad Ondavou 225 na   
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu –  
   pohostinstvo. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Ľoch  Peter,   Tomáš  Ján      
Proti:  Maťáš  Ladislav,           
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
4.  Zmena rozpočtu č. 7/2018 zo dňa 27. 12. 2018. 
Predkladá :    Ľudmila Ďurčáková – starostka obce k tomu dodala, že zmena bola  vykonaná 
starostkou obce.  K tomu dodala, že príjmová aj výdavková časť rozpočtu sa týka najmä presunov 
cudzích prostriedkov v rozpočte medzi podpoložkami v rámci kategórie 610, 620, 630. Ide o REGOB, 
REGAD). Cudzie prostriedky ŠJ v rámci KZ72f boli navýšené v príjmoch a výdavkoch o 660 Eur. Ide o 
úpravu príjmu za stravné od stravníkov a vo výdavkoch za nákup potravín. ( KZ41-vlastné prostriedky 
rozpočtu-iba presuny medzi podpoložkami)  

 
o Presuny medzi kapitolami z dôvodu vyúčtovania výdavkov za údržbu cintorína-hrobových miest.  

pitoly 0111 presun 1 250 Eur na mzdy pracovníka do kapitoly 0840;  
-obj.kontajnera (VKK) do kapitoly 0840 sumu 900 a 

do kap. 0560 sumu 402 Eur k nákupu krovinorezu;  
-na kosenie do kap. 0840.  

o V kapitole 0111 vykonaná účtovná úprava/oprava rozpočtu – zníženie výdavkovej časti o 1504,52 
Eur, ktorá súvisí s rozpočt. opatrením č. 6/2018 – preúčtovaním kódov zdrojov. Ide o vyrovnanie 
príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu v KZ41-vlastné prostriedky, aby rozpočet vlastných 
prostriedkov (KZ 41) nebol schodkový.  
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice č. 1.  
Nakoľko k predloženej zmene neboli vznesené pripomienky, bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 9 
K rozpočtovému opatreniu číslo 7/2018 zo dňa 27. 12. 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. B e r i e  na vedomie: 
   Rozpočtové opatrenie číslo 7/2018 zo dňa 27. 12.2018  vykonané starostkou obce v prílohe č. 1    
   podľa  predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Ľoch  Peter,   Tomáš  Ján      
Proti:  0 
Zdržali sa hlasovania:  Maťáš  Ladislav 
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5.  Návrh Plánu práce na rok 2019 
Predkladá: starostka obce  – informovala starostka obce  s úlohami na rok 2019 podľa jednotlivých 
bodov. 
Požiarna zbrojnica  : 
Maťaš - dvere v Požiarnej zbrojnici – prechod z jednej miestnosti do druhej - zabudlo sa pri projekte. 
Starostka k tomuto bodu dodala, že časť budovy Hasičskej zbrojnice sa bude rekonštruovať z projektu 
a časť, kde sú obecné sklady z vlastných prostriedkov. Keďže sa plánuje aj výmena strechy, v časti 
skladu obecného úradu je potrebné vymeniť aj časť krovu. Starostka navrhuje, aby sa použili hranoly, 
ktoré má obec na sklade, aby sa znížili náklady.  
Maťaš mal dotaz, či nie sú pokrivené, či sa dajú použiť. 
Dobák -  k tomu dodal, že určite sa z nich dačo vyberie.  
Starostka obce – informovala poslancov, že bola oslovená vedením Pošty Michalovce 
o nevyhovujúcich podmienkach Poštového strediska v obci. K tomu dodala, že nemáme iné priestory, 
ktoré by spĺňali bezpečnostné podmienky. Zamrežované okná, tak jedine by sa mohlo Poštové 
stredisko preniesť do požiarnického klubu  a klub do doterajších priestorov Poštového strediska.   
Maťaš – nesúhlasil s výmenou  s tým, že  požiarnici si tento klub sami upravili, ale keď to už musí byť  
výmena nech sa urobí až po rekonštrukcii  Požiarnej zbrojnice , nakoľko teraz sa tam uloží požiarnická 
výstroj.  
Mgr. Dankaninová – aj p. Danková investovala do prenájmu  priestorov. K tomu dodala, že v obci sú 
budovy , ktoré treba využiť aj na iné účely, nie len všetky pre požiarnikov.  
Tomáš – odporučil vytvoriť podmienky pre Poštu, aby ju z obce nezobrali, nakoľko väčšinou na ňu 
chodia starší občania obce.  Nie každý má auto, aby  išiel na Poštu do Trhovíšť.  
Mária  Čuhaničová – odporučila, aby sa zo strany obce vynaložilo  všetko úsilie o záchranu Poštového 
strediska v obci. 
S týmto stanoviskom súhlasili aj ostatní poslanci. 
Obnova parku 
p. Mgr.  Dankaninová  mala pripomienku k pieskovisku - domček pomaľovať, obruba pieskoviska – 
obnoviť, pomaľovať lavičky,  
Osvetlenie cintorína – starostka informovala, že je podaná žiadosť  do Nafty. 
Zateplenie MŠ : 
Starostka k tomu dodala, že obec má spracovaný projekt na energetické zhodnotenie budovy, ktorý 
bol prílohou žiadosti o dotáciu, ktorá neprešla. Bolo by potrebné  osloviť projektanta, aby oddelil 
z projektu časť zateplenie budovy a pokúsiť sa toto zateplenie urobiť z iných zdrojov. 
Odizolovanie budovy  MŠ   
Tomáš – k tomu dodal, že ešte pred zateplením je potrebné odkopať základy, dať čiernu fóliu 
a vysypať drenážou. S týmto názorom súhlasili aj ostatní   poslanci. 
Hydrant na ihrisku TJ – požiadať VVaK o vytýčenie, kde je podvrtávka.  
Maťaš –  navrhol, že na ihrisku je potrebné požiarny hydrant, nakoľko je väčší  tlak vody. Je potrebné 
zriadiť prípojku  hlavnej vetvy podvrtávkou pod cestou  II. Triedy. 
Starostka k tomu dodala, že náklady na  zriadenie prípojky ako aj podvrtávku musí znášať obce  cca 
10 bm t.j. 300, €.  
Tomáš -  cesta je  II. Triedy  - súhlas KSK o podvrtavku. 
Dláždenie priekop  
Maťaš -  zvolať verejnú schôdzu občanov , aby neboli pripomienky, že na  jednej ulici sa priekopy  
vydláždia  a ostatné nie. Bude nespokojnosť občanov. Odporučil prečistenie priekop v celej obci. 
Starostka k tomu dodala, že podľa vlastnej skúsenosti organizovania verejnej schôdze nesplnili  svoj 
účel. 
V závere  poslanci nesúhlasili s vydláždením nových priekop, nakoľko zo strany občanov obce by bola 
nespokojnosť.  
Starostka k tomu dodala, že obec na vydláždenie všetkých priekop v celej obci nemá finančné 
prostriedky.  
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K prečisteniu priekop dodala, že obec nemá na to zamestnancov, ktorí by to urobili, strojové čistenie  
nesplní svoj účel, nakoľko mostíky ostanú zanesené, najlepšie by bolo, aby si každý občan pred svojim 
domom vyčistil a prehĺbil priekopy sám. Na tých úsekoch, kde nikto nebýva alebo sú tam starí 
občania by obec pomohla. 
 Ľ. Ďurčáková – informovala, že vedúca predajne Jednoty bude od 1.2.2019 PNS, takže predajňa bude 
zatvorená.   
Akcie v roku 2019: 
Máj : odporúča sa  stavanie mája,  Deň detí , 
Mgr.  Dankaninová – odporúča akciu  „Deň Zeme 21.4.2019 – zorganizovať brigádu  na náter plota na 
cintoríne, náter lavičiek v parku, oprava pieskoviska. 
Mária Čuhaničová -  súhlasila s organizovaním brigády. 
Maťaš -  náter bočných stien  javiska  na futbalovom  ihrisku,  
Tomáš Ján – dosky na Dome smútku na  cintoríne – odstrániť,  špatia budovu. 
K akciám na rok 2019 p. Maťaš navrhol, aby sa organizoval Silvester. 
Poslanci s návrhom nesúhlasili, že po skúsenostiach z minulých rokov účasť občanov bola minimálna. 
Starostka navrhla, že po iných obciach  sa organizujú zabíjačky,  kačacie hody a pod..  Účelom akcie je, 
aby sa občania obce stretávali.  
Poslanci sa k tomu vyjadrili, že toho roku nie, uvidí sa na budúci rok. 
 Maťaš – aktualizovať Povodňový plán.   V centre  obce, kde je trojuholník označiť reflexnými prvkami. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Návrh na Uznesenie číslo  10 
K návrhu plánu práce na rok 2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. S ch v á ľ u j e   
   Plán práce na rok 2019 s doplnkami. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Ľoch  Peter,   Tomáš  Ján      
Proti:  0 
Zdržali sa hlasovania:  Maťáš  Ladislav 
 
  6.  Zásady odmeňovania poslancov OZ od 1.2.2019. 
Starostka informovala poslancov OZ, že od 1.februára  2019 sa mení a dopĺňa zákon  369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý v § 25 ods. 7 sa dotýka odmeňovania 
zástupcu starostku obce. V súvislosti  s touto novelou  predniesla návrh nových  Zásad odmeňovania 
poslancov OZ od 1. Februára 2019. 
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky, bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 11 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. S ch v á ľ u j e   
   Zásady odmeňovania poslancov OZ od 1.2.2019. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Ľoch  Peter,   Maťáš  Ladislav,     
         Tomáš  Ján      
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
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7.  Schválenie členov  kultúrnej komisie – doplnenie. 
Starostka informovala poslancov OZ, že na ustanovujúcom zasadnutí OZ bola schválená kultúrna 
komisia zložená iba z poslancov OZ a je potrebné doplniť ešte za členov z radov občanov obce - 
neposlancov.  Z toho dôvodu  oslovila  p. Rokovú, p. Smutnú a p.Kaľavskú. Záujem o členstvo prejavila  
p. Smutná a p.Kaľavská. Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky, bol 
predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 12 
I. V o l í: 
    Za členov kultúrnej komisie: 
   Ľudmila Geročová   – predseda komisie  
   Členovia komisie z radov poslancov  : Mgr. Alexandra Dankaninová,  Mária  Čuhaničová 
   Za členov neposlancov : Anna Majerníková, Jana Smutná,  Lenka Kaľavská  
 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Ľoch  Peter,   Maťáš  Ladislav,     
         Tomáš  Ján      
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bánovce nad Ondavou 
Predkladá starostka obce 
Dôvodová správa  
Funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce sa skončí dňom 31.3.2019 a z tohto dôvodu v súlade s 
ustanovením § 18a ods.2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov musí miestne zastupiteľstvo vyhlásiť deň konania voľby hlavného kontrolóra obce. Deň 
konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási miestne zastupiteľstvo na úradnej tabuli tak, aby sa voľba 
vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na 
funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom 
konania voľby na obecnom  úrade. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov.  
 

Návrh na Uznesenie číslo 13 
 
Obecné  zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR 
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov svojím uznesením číslo  13  zo 
dňa 28. januára 2019 

Vyhlasuje 
 

voľbu hlavného kontrolóra obce Bánovce nad Ondavou  s pracovným úväzkom v trvaní 7,5 hodín 
týždenne v zmysle ustanovení podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra  a 
náležitosti prihlášky a to na deň  4. marca 2019. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Ľoch  Peter,   Maťáš  Ladislav,     
         Tomáš  Ján      
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
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 9.  Rôzne 
Starostka obce informovala poslancov: 
a)Oboznámenie s listom FURA Rozhanovce zo dňa 7.1.2019  o poplatkoch za uloženie odpadu od    
 1.1.2019 -    predkladá starostka obce, ktorá k tomu dodala, že od 1. januára 2019 bol schválený 
zákon o poplatkoch za uloženie odpadu a nariadením vlády SR 330 výška sadzieb za uloženie odpadu, 
čo ovplyvní  výpočet poplatku  za odpad na skládkach. Na základe novely zákona  obchodní partneri 
zvýšili ceny za uloženie odpadov, čo bude mať za následok o navýšenie ceny. Navýšenie ovplyvnilo 
zvýšenie minimálnej mzdy, inflácia a ostatné vstupné ceny.  O novej cene firma nás doposiaľ 
neinformovala.  
Tomáš – zistiť ceny v Sirníku, či nie sú lepšie ceny. 
b) Oboznámenie s listom  IPP Consulting s.r.o. Žilina zo dňa 21. 1. 2019 o zmene termínu     dodania 
predmetu zmluvy – dodanie kompostérov-  zákazka Z201835218c/-    Starostka k tomu dodala, že pre 
veľký dopyt kompostérov nebude schopná firma dodať    v stanovenom termíne do 31. 1. 2019. 
Najbližší možný termín dodania je marec 2019. Starostka informovala poslancov  s emailom starostov 
obcí z Lendaku , ktoré dostalo Združenie ONDAVA – predseda starostka Tuš. Nová Ves , nakoľko aj oni 
majú takýto problém. Týmto e-mailom odporučili starostom obcí, ktorých sa tento problém dotýka  
zvolať stretnutie so zástupcami Ministerstva Životného prostredia Bratislava,  kde bude potrebné 
dohodnúť ďalší postup, aby nám neprepadli už schválené projekty z dôvodu nedodania kompostérov.                                                                                                                   
c)  DOMING spoločnosť s.r.o. Košice  poslala informáciu o výstavbe nájomných bytov. Jedná sa o 11 
BJ , počet bytov v jednobytovom dome kde  je 5 bytov 3-izbové, 3 dvojizbové a 3 jednoizbové.  Obec  
musí mať  vo vlastníctve pozemok o rozlohe  1 300 metrov štvorcových. Náklady na takúto 11 BJ sú 
572 452,20 €, z toho je 35 % dotácia nenávratná, čo činí 200 358,27 €, zbytok 65 % čo je 372 093,93 € 
je pôžička od ŠFRB. Túto pôžičku bude splácať obec 30 rokov mesačnou splátkou s 1 % úrokom. 
Náklady na technickú vybavenosť  : plynovod hradí v plnom rozsahu obec a ostatnú technickú 
vybavenosť obec spolu s nenávratnou dotáciou.   Pôžička by sa splácala prenájmom bytov. Celý 
proces administratívy a výstavby by trval od februára 2019 do októbra 2021.  V územnom pláne obce 
máme pre tento účel  vyčlenený pozemok od kultúrneho domu smerom na sever ku Ondovým. 
 Dodala, že keď obec vydá obecné noviny tak to uverejní  v nich a taktiež aj na webovej stránke obce 
urobiť prieskum, či by bol záujem o tieto byty.  
d) Okres Michalovce bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy – informácia to pre nás znamená, 
že obec môže pri podávaní projektov dostať viac bodov pri vyhodnocovaní podaných žiadosti.  
 
11. Diskusia 

Tomáš – poslanec OPZ mal pripomienku, že prečo sa chodníky posýpajú soľou. Odporučil robiť posyp 
pieskom.    Prečo sa neuzatvára brána pri PZ. 
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, diskusia bola ukončená. 
 
 12.  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 20.00 hodine. 
 
                                                                                                                    ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
 

overovatelia  : 
Ľoch  Peter       ....................................... 

Ladislav Maťáš   ....................................... 
 
Zapísala: 
Marta Mišková     .................................. 
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