
 OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného 
 dňa 7. Mája  2019 o 18.00  hod. v  kancelárii obecného úradu  v Bánovciach nad Ondavou. 

 
Prítomní: 
a)  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b)  poslanci OZ: 
      Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra, Geročová  Ľudmila, Dobák  Lukáš,  Ľoch  Peter,       
      Tomáš  Ján        
      Neprítomný:    ospravedlnený          :  Maťáš  Ladislav 
                                 neospravedlnený      :    -/-                          
c)  Ostatní:     
     Marta Mišková  – hlavná kontrolórka obce 
 
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 .          
4.           Rozpočtové opatrenie 1/2019 zo dňa 29.3.2019. 
5.           Návrh VZN číslo  1/2019 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ . 
6.           Návrh VZN číslo  2/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska. 
7.           Návrh VZN číslo  3/2019 o podrobnostiach financovania materskej školy. 
8.           Oboznámenie s Organizačným poriadkom obecného úradu. 
9.           Dodatok č.2  k zmluve o výkone správy majetku č.959/1/2011 VVS, závod Michalovce 
10.           Juraj Lengyel Bánovce nad Ond. č. 225 - žiadosť o schválenie otváracích hodín pre  

          prevádzku MANHATTAN CLUB Bánovce nad Ond.  141. 
11.           Žiadosť Michala Ďurika Bánovce nad Ondavou č.d. 51- zásyp kanála. 
12.           Žiadosť  Mgr. Maroša Kubicu  Gaštanová 162/4, Luhyňa  o predajné miesto na  

          poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia  počas akcie „Deň obce“ 22.6.2019.            
13.           Ponuka p. Ing. Kočiša Michalovce  ohľadne služieb v oblasti civilnej ochrany. 
14.           Organizačné zabezpečenie „Bánovského Čurbesu“, MDD  a obecných novín.   
15.           Rôzne. 

       16.            Záver. 

Za návrh programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :  
                                         Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra, Geročová  Ľudmila, 
                                          Dobák  Lukáš,  Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján        



Priebeh rokovania:  
 

1.  Určenie zapisovateľa  a  určenie overovateľov zápisnice 
      Za  zapisovateľku bola poverená  :   Marta  Mišková 
      Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci  :   Lukáš Dobák 
                                                                                                           Ján Tomáš 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
                                                                                                  
3.   Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. : 
Posledné zasadnutie OZ sa uskutočnilo  4.3.2019, na ktorom boli prijaté  uznesenia od čísla  14-17. 
Uznesenia boli splnené. Na základe toho bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  18 
 

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  4.3.2019. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
4.  Zmena rozpočtu ,rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zo dňa 29.3.2019 
Predkladá :    Ľudmila Ďurčáková – starostka obce k tomu dodala, že zmena bola vykonaná starostkou 
obce. Rozpočtové opatrenie bolo zaslané e-mailovou poštou všetkým  poslancom. Konštatovala,  že  
rozpočtové opatrenie sa týka zapojenia cudzích prostriedkov do rozpočtu a navýšenia príjmovej a 
výdavkovej časti rozpočtu v celkovej výške 3 756,30 Eur:  Voľby prezidenta – 1 455,40 Eur,  PVŠS – 
REGOB – 240,57 Eur ,  PVŠS – REGAD – 19,60 Eur, MŠ nenormat. prostr. – výchova a vzdelávanie 
predšk. deti – 674 Eur , Dotácia na stravné pre predšk. deti (ÚPSVaR) – 835,20 Eur a v  ŠJ zapojenie 
prostr. predch. roka do rozpočtu – 531,53 Eur.  
V súlade so smernicou 4/2012 § 17 ods. 3 presuny výdavkov v rámci schváleného rozpočtu a jednej 
kapitoly podľa funkčnej klasifikácie presuny prostriedkov  : 
- v kapitole 03 – presun 400 Eur budova Has. Zbrojnice-časť dielňa-na nákup mat. (dvere....)  
-v kapitole 0451 – zimná údržba ciest a komunikácií – 400 Eur  
-v kapitole 0840 – Dom smútku – presun 120 Eur (mat.na opravy-lišty, nátery...prehrávač)  
-ostatné presuny – do sumy 20 Eur  
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice č. 1. 
V rámci diskusie Ján Tomáš odporučil,  aby náter drevených líšt  na dome smútku, kde nie je 
dokončený z dôvodu výšky, aby sa postavilo lešenie. 
Nakoľko k predloženej zmene neboli vznesené pripomienky, bol predložený 
 
 
 



Návrh na Uznesenie číslo 19 
 
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 1/2019 zo dňa 29.3.2019  vykonané starostkou obce v prílohe č. 1    
   podľa  predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
5. Návrh  VZN číslo   1/2019 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce, ktorá k tomu dodala, že návrh VZN bol doručený 
všetkým poslancom.  Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, ani 
doplňujúce návrhy bol predložený 

Návrh na Uznesenie číslo 20 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   Predložený návrh   VZN číslo  1/2019 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

VZN číslo   1/2019 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

Zo dňa 7. Mája 2019 
 

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 číslo 1/2019 určení výšky mesačného príspevku v MŠ. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 
6. Návrh VZN číslo  2/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce -  podrobne  informovala poslancov s novelizovaným 
prevádzkovým poriadkom pohrebiska, ktorý bol doručený všetkým poslancom na pripomienkovanie. 



Dodala, že tento dokument  je zverejnený na  webovej stránke obce a vývesnej tabuli pri dome 
smútku. Podrobne informovala so VZN.   Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne 
pripomienky, ani doplňujúce návrhy bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 21 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  2/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

VZN číslo  2/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
Zo dňa 7. Mája 2019 

 
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 číslo  2/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
7. Návrh VZN  číslo  3/2019 o podrobnostiach financovania materskej školy 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce. 
Starostka obce k tomu dodala, že obec finančné prostriedky pre MŠ dostáva prostredníctvom 
podielových daní, ktorý sa prepočítava podľa počtu žiakov MŠ k 30.9. predchádzajúceho 
kalendárneho  roka a koeficientu určeným MF SR. Finančné prostriedky  sa môžu použiť  na úhradu 
mzdových nákladov  a prevádzkových nákladov MŠ a školského zariadenia. Aj napriek  výpočtu 
celkovej dotácie pre MŠ, obec  ešte z vlastného rozpočtu financuje MŠ a to predovšetkým na 
údržbárske práce budovy MŠ.  
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy bol 
predložený 

Návrh na Uznesenie číslo 22 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
  predložený návrh   VZN  číslo 3/2019 o podrobnostiach financovania materskej školy 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         



Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

VZN 3/2019 o podrobnostiach financovania materskej školy 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
Zo dňa 7. Mája 2019 

 
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 3/2019 o podrobnostiach financovania materskej školy 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 
8. Oboznámenie s Organizačným poriadkom obecného úradu 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce. 
Starostka k tomu dodala, že v súvislosti s novelizáciou zákonov vydala nový Organizačný poriadok 
obecného  úradu, s ktorým má v zmysle § 13 odst.4 písm. d) informovať OZ.  Po oboznámení 
predniesla  

Návrh na Uznesenie číslo 23 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. Berie na vedomie 
  Oboznámenie sa s Organizačným poriadkom obecného úradu  v Bánovciach nad Ondavou platný od 

1. Mája 2019. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

9.   Dodatok č. 2  k zmluve o výkone správy majetku č.959/1/2011 VVS, závod Michalovce 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce k tomu dodala, že návrh dodatku č. 2 k zmluve bol 
doručený všetkým poslancom  e-mailovou poštou.  Nakoľko k predloženej zmluve neboli vznesené 
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy bol predložený 

 
Návrh na Uznesenie číslo 24 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
 I. Prerokovalo 
    Predložený návrh dodatku číslo 2 k zmluve o výkone správy majetku obce Bánovce nad Ondavou   
    číslo 959/1/2011/VVS ,závod MI  s  Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Košice  bez  
    pripomienok. 
 
II. S ch v á ľ u j e: 



1. zverenie majetku obce /Vodovod v obci Bánovce nad Ondavou/ do správy pre VVS, a. s. 
s obstarávacou cenou 33 193,92 €. 

2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.   /Vodovod  
v obci Bánovce nad Ondavou/ .  

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

 
10. Juraj Lengyel Bánovce nad Ond. č. 225 - žiadosť o schválenie otváracích hodín pre prevádzku 
MANHATTAN CLUB Bánovce nad Ond.  141 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  oboznámila poslancov  s otváracími hodinami v klube 
a dodala, že otváracie hodiny sú také, aké boli za predchádzajúceho nájomcu. Poslanci nemali žiadne 
pripomienky. 
V rámci diskusie vystúpili: 
Ján Tomáš – upozornil na deravú strechu  na budove baru, že sú rozbité valovce a  preteká.  
Lukáš Dobák  - prisľúbil, že strechu opraví. 
Po oboznámení so žiadosťou a vznesených diskusných príspevkov bol predložený 

 
Návrh na Uznesenie číslo 25 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
 I. S ch v á ľ u j e  
    Otváracie  hodiny  pre prevádzku MANHATTAN CLUB Bánovce nad Ond.  141 od 8.5.2019 takto: 
     Pondelok -  Štvrtok  od 17.00 -  22.00 hod. 
     Piatok a Sobota        od  17.00 -  24.00 hod. 
     Nedeľa                       od 17.00  -  22.00 hod. 

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

 
11 .  Žiadosť Michala Ďurika Bánovce nad Ondavou č.d. 51- zásyp kanála.  
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce – oboznámiť so žiadosťou, starostka informovala, že 
už sa to viac krát prejednávalo. Chce prekryť celý kanál. Padá mu plot. Rúry si kúpi sám. Starostka 
dodala, že je to hlavný kanál na odtok vody. Pri zasypaní kanálu a väčších zrážkach by bránilo odtoku 
vody. Takých kanálov je v obci viac. Doposiaľ sa im nevyhovelo. Vyzvala poslancov, aby k tomu zaujali 
stanovisko. 
V rámci diskusie vystúpili: 
Ľoch- najlepšie vyložiť kanál kockami alebo zatravňovacími kockami. 
Tomáš – nech si kúpia rúry , dať šachtu. Ostatní– nech tiež si zakúpi materiál. On nemá k tomu 
námietky. Obec nebude mať náklady, rúry zasype, vyseje trávu a bude to pekne vyzerať. 
Mgr. Dankaninová – nesúhlasí, bude problém s odtokom povrchovej vody. Odporučila nejakého 
odborníka, aby odporučil riešenie. Nevidí riešenie v zasypaní kanála. Trvá na vyjadrení odborníka. 
Ľoch – určiť priemer rúry. 
Čuhaničová – problém by nemal byť, nakoľko je v obci kanalizácia. 



Geročová -Problém bude pri  Ihnatovej  
Starostka- už požiarnici prečisťovali kanál, nebolo to vyriešené, niekde  je prelomené potrubie 
Tomáš – teraz je potrebné urobiť odkrytie kanála, je niekde zalamané , urobiť to pred nakoľko sa 
potom bude cesta asfaltovať. Oporný múr na spevnenie bude stáť obec nemále peniaze.  
Ľoch- prebytočná voda bude ísť po ceste.  
Geročová odporučila poradiť sa s. Ing. Cibereom – ktorý teraz vykonáva stavebný dozor v obci , či by 
nevedel poradiť. 
Starostka dala hlasovať o návrhu p. Tomáša -  uložiť rúru, zasypať,  - za : 2  /Tomáš a Dobák 
                                                                                                                          Proti: 4 / Ľoch, Čuhaničová,        
                                                                                                                                  Geročová, Mgr. Dankaninová 
Návrh na odborníka : Za : 4  / Ľoch, Čuhaničová, Geročová, Mgr. Dankaninová/ 
                                   Proti:  2 / Tomáš , Dobák ) 
 
Starostka požiadala p. Tomáša o určenie miesta, kde je rúra prelámaná, aby dala odkopať, aby sa to 
doriešilo. 
Po oboznámení so žiadosťou p. Ďuríka a vznesených diskusných príspevkov bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 26 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
 I. B e r i e  na vedomie 
    Žiadosť  - Zásyp kanála pri rodinnom dome Michala Ďuríka  pop. č.  51. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0 

 
12.Žiadosť  Mgr. Maroša Kubicu  Gaštanová 162/4, Luhyňa  o predajné miesto na poskytovanie 
služieb rýchleho občerstvenia  počas akcie „Deň obce“ 22.6.2019.   
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce – oboznámila poslancov so žiadosťou p.  Mgr. Kubicu 
o predajné miesto na poskytovanie služieb na „Deň obce“. 
Tomáš odporučil, dať príležitosť domácim podnikateľom. 
Starostka v závere dodala, že osloví domácich  podnikateľov v obci a v prípade, že nebudú mať 
záujem, dá priestor cudzím podnikateľom. 
Poslanci sa so stanoviskom p. starostky zhodli a bol predložený  
 

Návrh na Uznesenie číslo 27 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
 I.  N e s ch v á ľ  u j e 
    Poskytnutie predajného miesta na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia  pre 
    Mgr.  Maroša Kubicu  Gaštanová 162/4, Luhyňa   počas akcie „Deň obce“ 22.6.2019.   
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         



Zdržali sa hlasovania: -0 

 
13. Ponuka p. Ing. Kočiša Michalovce  ohľadne služieb v oblasti civilnej ochrany 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce k tomu dodala, že sa zúčastnila školenia v súvislosti 
s novelizáciu  zákona 42/1994 o civilnej ochrane, ktorý je účinný od  1.9.2018. V zmysle cit. Zákona 
obec   musí mať  odborne spôsobilú osobu, ktorá by zabezpečovala služby v oblasti civilnej ochrany.   
Nakoľko obec nemá  odborne spôsobilú osobu, predložila OZ ponuku Ing. Kočiša z Michaloviec ,  
ktorý má Osvedčenie o odbornej  spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva  a  by tieto 
služby vykonával pre našu obec  za odplatu  100,00 € štvrťročne, ročne 400,00 €. V závere požiadala 
poslancov o stanovisko: 
Geročová – dodala, že zákon sa musí dodržiavať, súhlasila s podpísaním zmluvy.  
Toho názoru boli aj ostatní  poslanci OZ. V závere bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 28 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
 I. B e r i e  na vedomie 
    Oboznámenie sa s ponukou Ing. Kočiša, Michalovce ohľadne poskytovanie služieb v oblasti  
    CO. 
II. Poveruje 
     Starostku obce podpísaním zmluvy  medzi Obcou Bánovce nad Ond. a Ing. Kočišom vo   
     veci poskytovania služieb v oblasti civilnej ochrany. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0 

 
14.  Organizačné zabezpečenie „Bánovského Čurbesu“, MDD  a obecných novín.   
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  
Starostka  v úvode dodala, že „Bánovský Čurbes“  sa uskutoční  22.6.2019   so začiatkom o 15.00 hod. 
na futbalovom ihrisku a podrobne oboznámila s programom: 
Kultúrny program: 
Ondavčanka – oslavuje  20 rokov svojej činnosti  –bude mať viac vstupov ( pohostenie v Klube, majú 
svojich pozvaných hostí) 
Deti MŠ vystúpia s kultúrnym programom 
Parobci z Dvorianok – 150,00 € 
Hudba Stana Baláža – 1 hod. vystúpenie- 1 500,00 € 
Rovina- Dlhé Klčovo – 3 vstupy – 300,00 € s dopravou 
Slniečko – 3 páry -  dohoda 
Akcie: 
 Sabol –zemiakové špirály 
Hasiči - penová šou 
Koníky,  vyhňa – podkúvanie koní, dravce  - 300,00 € 
Balóny 
Streľba lukom – 3 hod. 30,00 € 
DJ:  Robo Eľko – Tuš. Nová Ves -   

Hudobná skupina z Bánoviec nad Ond. 
Atrakcie: nafukovací hrad + šmykalka  -  



Pohostenie: 
Pohoda – catering 
Účinkujúcim bude podaná klobása  
V rámci diskusie vystúpili: 
Dobák – odporučil maľovanie zábradlia, 
Geročová – osloviť spoločenské organizácie na vymaľovanie  
Starostka odporučila, aby sa cez týždeň urobila brigáda – osloví spoločenské organizácie – 20.5.2019 
o 16.00 hod., zakúpi materiál: farby, štetce, riedidla, jednorazové rukavice, na fasádu farbu,  
ochrannú fóliu . 
 
Obecné noviny:   
Dodala, že do konca mája je potrebné pozbierať všetky príspevky do novín a dať tlačiť, aby sa to stihlo 
v termíne. Odporučila kultúrnej komisii, aby sa  teraz vo štvrtok stretli na OcÚ a prejednali prípravu 
obecných novín a požiadala poslancov o príspevky do  novín. 
Mgr. Dankaninová k tomu dodala, že ako učiteľka  SJ na ZŠ v Trhovišti má v triede  šikovné deti 
z obce, pekne píšu slohove práce  a požiada ich o napísanie úvahy do novín a najlepšie sa potom 
vyberú.  
Starostka ďalej informovala poslancov s akciami, ktoré sa uskutočnia v máji 2019: 
Dňa 19.5.2019  -  hasiči budú mať súťaž 
Dňa 31.5.2019 o 16.00 hod.  –  MDD :   4 súťaže 
                                                                       Požiarnici – ručné striekačky deťom   
Po oboznámení sa organizačným zabezpečením akcií a vznesených diskusných príspevkov bol 
predložený  

Návrh na Uznesenie číslo 29 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
 I. S ch v á ľ u j e: 
    1. Organizačné zabezpečenie  „Bánovského Čurbesu“ na deň 22.6.2019 o 15.00 hod. 

    2. Organizačné zabezpečenie MDD 31.5.2019 o 16.00 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0 

 
 
15.Rôzne. 
a)  Ukončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice  
     Výzva  „ Prístavba školiacej miestnosti k hasičskej zbrojnici“ 
      Starostka informovala, že dňa  6.5.2019 prebehlo odovzdanie stavby – rekonštrukcia  
      Hasičskej   zbrojnice za prítomnosti investora - starostky obce, zhotoviteľa p. Lipu,  stavebného  
      dozoru p. Cibere a zástupcov DHZ p. Semjana Jozefa a Ladislava Maťaša. Preberanie  prebehlo   
      bez závad.  V závere na požiadanie p. Maťaša  informovala poslancov o výzve, ktorá vyšla 7.5.2019 
      na Prístavbu školiacej miestnosti   a administratívnej  miestnosti k terajšej budove Požiarnej  
      zbrojnice.  Žiadosť  je potrebné podať do   21.6.2019 na MV SR –   prezident záchranného  
      zboru.  
  
b)  miestne komunikácie :  od kostola po MŠ, ulička Fara- Janinda, od Eštoka po Totha ,    
     financovanie z RF. 



     Starostka dodala, že počas výstavby kanalizácie v obci sa uvedené cesty zničili, teraz ich firma  
     NOVICOM  bude opravovať, t.j. ryhu kadiaľ išla kanalizácia. Uvedené cesty sú veľmi zničené, preto  
     je nutné urobiť nové cesty . Jedna sa o miestne komunikácie :  od kostola po MŠ, ulička Fara-  
     Janinda, od Eštoka po Totha ,  financovanie z RF. Zároveň predložila predbežnú cenu zákazky , t.j.  
     na  všetky tri úseky  cesty  v celkovej sume 22 tis. €. Financovanie bude zabezpečené z  rezervného  
     fondu obce.   V závere  požiadala poslancov o stanovisko.  
     Poslanci po rozdiskutovaní a prehodnotení stavu uvedených miestnych komunikácii odporučili,    
     aby  sa urobili  všetky tri úseky cesty naraz. Na základe toho bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 30 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
 I. S ch v á ľ u j e: 
    1. Čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume  
         22 tis.  €  - nová miestna komunikácia:  od  kostola po MŠ, ulička Fara- Janinda, od Eštoka po  
         Totha . 
  
II. P o v e r u j e 
     Starostku obce výberovým konaním na  novú miestnu komunikáciu: od  kostola po MŠ,  
      ulička Fara- Janinda, od Eštoka po Totha . 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Ľoch  Peter,  Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0 
 
c)  Informácia o napájaní občanov na miestnu kanalizáciu. 
Starostka dodala, že ak kolaudácia dopadne dobre , tak občania by mohli začať uzatvárať zmluvy 
s VVaK Michalovce od 1.7.2019 na napojenie na kanalizáciu. Zmluvy sa nedajú uzatvárať na Obecnom 
úrade, ale každý občan ju musí uzatvoriť priamo v závode VVaK  v Michalovciach, nakoľko majú 
program, ktorý nie je prenosný.  Denne môžu uzavrieť maximálne 10 zmlúv, takže bude potrebné 
urobiť nejaký zoznam , aby zbytočne občania nešli do mesta naraz. O tom ešte bude odvysielaná 
relácia v miestnom rozhlase a v závere požiadala poslancov, aby informovali svojich voličov.  
 
d)    Zhodnotenie brigády v miestnom parku . 
 Starostka sa poďakovala poslancom: Dobákovi a Ľochovi  za ich ochotu, že na úkor svojho voľna 
urobili v parku lavičky, stôl a pieskovisko. Pri akcii – stavanie mája zúčastnení občania si to veľmi 
pochváľovali. 
 
e)    Sociálne zariadenie pri múzeu 
S prácami by sa malo začať v polovičke mája 2019. Je potrebné vzadu, kde sa bude robiť prístavba  
vypratať materiál a je potrebné nájsť vhodné miesto na uskladnenie. V závere požiadala poslancov, či 
by sa nemohla zorganizovať brigáda na vypratanie priestranstva. 
 
 
 

 

 



16.  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 21.30 hodine. 
 
                                                                                                                    ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
 

overovatelia  : 
 

                                               Lukáš Dobák       ............................................ 
 
                                                        Ján Tomáš      ............................................ 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 

 


