
 OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z 5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného 
 dňa 12. júna  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,   
      Maťáš  Ladislav, Tomáš  Ján        
      Neprítomný:    ospravedlnený          :  Ľoch  Peter      
                                 neospravedlnený      :    -/-                          
c)  Ostatní:     
     Marta Mišková  – hlavná kontrolórka obce 
     Semjan – zástupca DHZ 
 
     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.  Schválenie článkov do obecných novín 2019 
5.  Prerokovanie žiadosti o dotáciu na prístavbu Hasičskej zbrojnice 
6.  Prerokovanie osvetlenia cintorína/dotácia Nafta/ 
7.  Rôzne 
8. Diskusia 
9.  Záver 

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

Priebeh rokovania:  
 

1.  Určenie zapisovateľa  a  určenie overovateľov zápisnice 
      Za  zapisovateľku bola poverená  :   Marta  Mišková 

      Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci  Geročová Ľudmila 
                                                                                              Maťaš  Ladislav 
 



Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Maťaš Ladislav, Tomáš  Ján           
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
                                                                                                  
3.   Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. : 
Posledné zasadnutie OZ sa uskutočnilo  7. 5. 2019, na ktorom boli prijaté  uznesenia od čísla  18-30. 
Uznesenia boli splnené. Na základe toho bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  31 
 

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   7.5. 2019.7.5.2019. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Maťaš Ladislav, Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 
4.Schválenie článkov do obecných novín 2019 
Predkladá :    Ľudmila Ďurčáková – starostka obce k tomu dodala, že všetkým  poslancom boli 
doručené všetky príspevky do obecných novín. 
Predkladá:  Ľudmila Geročová – členka kultúrnej komisie 
k tomu dodala, že boli opravené niektoré gramatické chyby. Doposiaľ ešte z tlačiarne neprišli noviny 
na prekonzultovanie resp. opravu. 
 V závere starostka požiadala poslancov o pripomienky, resp. návrhy na doplnenie. Nakoľko  zo strany 
poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 32 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. S ch v á ľ u j e : 
   Články do Obecných   novín  číslo 1/2019 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Maťaš Ladislav, Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 

5.Prerokovanie žiadosti o dotáciu na prístavbu Hasičskej zbrojnice 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  
informovala poslancov o  Výzve  „ Prístavba školiacej miestnosti k hasičskej zbrojnici“ 
 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.  K tomu dodala, že oslovila Ing. Suchú o spracovanie projektovej žiadosti, či sa 
to stihne v termíne. Súhlasila, že to stihne, iba bude potrebné doplniť prílohy.  P. Maťaš doniesol 
rozpočet a nákres prístavby v celkovom finančnom náklade cca 30 tis. Euro.  Dodal, že priestory je 
potrebné rozšíriť, nakoľko stále je viac materiálu  nie je kde ho uskladniť. Nie je isté, či bude žiadosti 
vyhovené. Odporučil skúsiť podať žiadosť, možno to vyjde. Názov prístavby – garáž. V závere dodal, 
že prístavbou by sa vyriešil problém, aby výstroj a materiál bol na jednom mieste.  
p. Semjan  - zástupca DHZk tomu dodal, že tam kde je Pošta by sa uvoľnili priestory, len nie je ho kde 
uložiť. Bolo by dobre pre DHZ, aby projekt prešiel a bol by získaný priestor na šaty. V závere dodal, že 
keď preberal funkciu pred desiatimi rokmi v porovnaní  teraz sa majetok zdvojnásobil zo 100 tis. eur 
na 5 mil. eur. 
Stanovisko poslancov: 
Ján Tomáš – koľko obec má prispieť na túto prístavbu. Dodal, že nemá nič proti tomu len či obec to 
finančne zvládne. Dodal, že v obci sú aj iné priority a to napr. budova  MŠ, ktorá si vyžaduje značnú 
časť finančných prostriedkov na opravu, čo ovplyvní rozpočet obce.  
Starostka dodala , že spoluúčasť obce na financovaní tohto projektu 10 %  z celkových finančných 
nákladov. 
Geročová – odporučila, aby sa prihliadalo aj na rozpočet obce, či si to obec môže dovoliť. Dodala, že v 
 MŠ sa stále zvyšuje počet detí,  budova  je v dezolatnom stave a tá sa musí riešiť, aby ju hygiena 
nezatvorila. 
Starostka  v závere dodala, že rada by vyhovela všetkým. 
 K jednotlivým budovám, ktoré si vyžadujú urýchlene údržby sa vyjadrila: 
budova  MŠ – súrne je potrebné previesť zateplenie budovy, omietky sú vlhké,  
obecný klub –  je potrebné riešiť okná, WC, kuchyňa atď.  Výzve nebolo doposiaľ vyhovené, takže 
obec bude to musieť vyfinancovať z vlastných prostriedkov.  
Geročová – navrhla , aby sa  v budove Múzea  mohla zriadiť Pošta, nakoľko prístavbou sa zriadi 
sociálne zariadenie, je tam dosť priestoru,  aby sa malými stavebným úpravami  vytvorila miestnosť 
pre Poštu. 
Po oboznámení sa so žiadosťou a vznesených diskusných príspevkoch bol predložený  
 

Návrh na Uznesenie číslo 33 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I.  Nesúhlasí 
    S podaním žiadosti o dotáciu na prístavbu k požiarnej zbrojnice.  
 
Hlasovanie:  
Za:       Maťaš Ladislav 

Proti:  Dobak, Tomáš Ján 
Zdržal sa hlasovania: Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Geročová  Ľudmila, 
 

6. Prerokovanie osvetlenia cintorína/dotácia Nafta/ 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
dodala, že obec požiadala Naftu o dotáciu vo výške  3 000,00 € na osvetlenie cintorína. Nafta schválila 
sumu 1 000,00 €. Požiadala poslancov  o zaujatie stanoviska, či sa táto stavba zrealizuje naraz alebo 
po úsekoch a ktoré úseky je potrebné urobiť ako prvé. 
Vyjadrenie poslancov: 
Čuhaničová - Odporučila osvetlenie vzadu , lebo sa tam vozí komunálny odpad 
S tým súhlasili aj ostatní poslanci. 
Starostka –či sa dá napojiť na dom smútku 
Tomáš  - k tomu dodal, že na kábel sa musí kopať ručne cez celý cintorín, aby sa došlo do zadnej časti 
cintorína, kde sa musí dostať el.  prúd a odporučil, aby sa aj v prednej časti vyviedol kábel a potom  



neskoršie podľa finančných možností  sa  zapojí aj tento úsek.  Napojenie osvetlenia je potrebné 
urobiť  cez elektromer v dome smútku, kde sa zriadi  regulátor  osvetlenia cintorína.  
Po oboznámení so žiadosťou a diskusií poslancov bol predložený 

 
Návrh na Uznesenie číslo 34 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. S ch v á ľ u j e: 
   Verejné osvetlenie cintorína.  
II. poveruje  
    Starostku obce zabezpečiť návrh rozpočtu  na celé osvetlenie cintorína. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
         Tomáš  Ján           

Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: Maťaš Ladislav 
 
7. Rôzne. 
a) Kontrola jázd požiarneho vodidla IVECO: 
Tomáš- poukázal na nedodržiavanie  výjazdov požiarneho vozidla IVECO zo strany p. Maťaša – 
predsedu DHZ na čo  je potrebný súhlas pred výjazdom  starostky obce, v neprítomnosti  starostky 
obce  zástupkyni obce.  
Maťaš – je zodpovedný za auto, aj starostka – kontroluje ho DHZ SR lebo je majetkom štátu. Dodal, že 
každých 5 rokov sa hodnotí využitie auta, či má výjazdy, v opačnom prípade ho zoberú. Takáto 
kontrola sa uskutoční  dňa 22.11.2020. 
Starostka – nevidí problém, že by p. Maťaš pred výjazdom zavolal starostke o výjazde.  
Maťaš – nevidí problém. Bude to rešpektovať. 
 
b)  Oboznámenie s e-mailom p. Reviczky Katalin o položenie pamätnej tabule p. Revisnyei Reviczky 
Imre niekdajší plukovník, veliteľ práporu, rodený Bánovčan narodený 4. novembra 1896.  
Oboznámila poslancov s emailom a s listom na odpoveď emailu. 
Starostka  dodala, že rodina po zosnulom urobí na vlastné náklady pamätnú tabuľu , obec ju iba osadí 
Poslanci  s osadením pamätnej  tabule v obecnom parku  súhlasili. 
 

Návrh na Uznesenie číslo 35 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Súhlasí  
   S osadením pamätnej tabule p. Revisnyei Reviczky Imre niekdajší plukovník, veliteľ práporu, rodený   
   Bánovčan narodený 4. novembra 1896 v obecnom parku. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária,  Mgr. Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  
          Maťaš Ladislav, Tomáš  Ján           
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 



 
c) MŠ – informácia o pripravovanej organizačnej zmene 
Starostka informovala poslancov o pripravovanej organizačnej zmene v MŠ, kde je potrebné prijať 
upratovačku – počet detí sa zvyšuje. Obec by to stalo na 100 % úväzok  - min. mzda 8 500,00 eur, 
príjmy 4 600,00 eur, na 75 % ...  Bola by  využitá aj ako upratovačka  pre Obecný úrad, nakoľko OcÚ 
nemá upratovačku.  Zmluva by sa uzavrela na dobu určitú. Bude potrebné navýšiť rozpočet obce na 
mzdy. Záujem o upratovačku je z obce. Odporučila úväzok 100 %. 
Geročová  - odporučila  zmluvu uzavrieť na rok. 
Čuhaničová,  Dankaninová – v MŠ je  kapacita detí 23. 
 
d) kanál Ďurík 
Starostka dodala, že za účasti odborníkov zo stavebníctva   a to: p. Plešavského,  Ing. Cibere – 
odborníka , stavebného  dozoru pri  kanalizácii obce urobila obhliadku kanála pri p. Ďuríkovi vo veci 
jeho zasypania . V závere dospeli k jednotnému stanovisku: je potrebné urobiť   oporný múr, 60 cm 
do zeme a vymurovať do výšky cca 80 cm. Zasypanie kanála nevyrieší zosuv pôdy. Nech si plot urobí 
z vnútornej strany dvora, kde je pevná pôda. S tým majiteľ nesúhlasí.  
V rámci diskusie vystúpili: 
Tomáš – voda stále vyteká zo stočka, kanál nikdy nebude suchý. 
 

Návrh na Uznesenie číslo 36 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Nesúhlasí  
   So zasypaním kanál pri Ďurikovi. 
 
Hlasovanie: 
Za:   Tomáš  Ján ,   Dobák Lukáš        
Proti: Geročová, Mgr. Dankaninová, Čuhaničová 
Zdržal sa hlasovania: Maťaš Ladislav 
 
e) Čurbes  22.6.2019 0 14.00 hod. 
Starostka  sa  poďakovala sa za účasť na brigáde. Zhodnotila, že prípravné práce si vyžadujú dosť 
práce a to priviesť stoly, stoličky, lavičky. Odporučila, aby sa zakúpili nové stoly , aby sa tieto používali 
iba na akcie, aby sa nebrali z kultúrneho domu, nakoľko stále sa poškodia. Pivné sety by bolo dobre 
zakúpiť pod stany.  V rozpočte by na to boli prostriedky cca 1 260,00 eur. Je potrebné v stredu 
priviesť z Rakovca n/Ond.  lavičky a postaviť stan. V závere požiadala poslancov o brigádu na stredu  
19.6.2019. Osvetlenie javiska – požiadala Tomáša. 
V sobotu ráno o 8,00 hod. sa urobí iba výzdoba, vyložia stoly a lavičky.  
Pohostenie- pre hostí – Smer – Silivarová, Durovčík, Cibereová, farári, starostovia z regiónu, - 
pohostenie pre cca 30 ľudí je zabezpečené cez Catering, zákusky – Čuhaničová, holúbky- Geročová, 
občerstvenie – obec. 
Učinkujúci: 
Ondavčanka – 20 rokov – pohostenie a ich hostia  samostatne v klube. 
Klobásy – pre učinkujúcich  
Poslanci na starosti súbory:  
Mgr.  Dankaninová – Dvorianky, MŠ- Čuhaničová, Balážovci, hrad – Dobák, Tomáš- hostí zo strany 
Smer, FS Rovina – Ľoch.  
K vyhodnoteniu súťaže vo varení guľaša dodala, že je stále problém pri hodnotení a odporučila 
zabezpečiť profesionálneho kuchára. Boli oslovené viaceré firmy a podnikatelia. V závere mala dotaz, 
ako oceniť súbor Ondavčanka pri príležitosti 20. výročia. Reláciu v MR o zapojení do súťaže.  
V závere vyzvala poslancov o účasť a pomoc pri organizovaní akcie. Akcia bude trvať do 24.00 hod. 
resp. do 01.00 hod.  



 
8.  Diskusia  
Mgr. Dankaninová – pri stavbe novej cesty zaviesť doliny kameňom pri pop. č.  
Maťaš- dvor po ukončení výstavby pri PZ zarovnať  a zaviesť hlinou. 
 
 
9.  Z á v e r                                       

       Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa 
0oďakovala prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila o 20.45  hodine. 
 

                                                                                                                    ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
 

overovatelia  : 
 

                                               Geročová Ľudmila  ....................................... 
 
                                                Maťaš  Ladislav      ...................................... 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


