
 OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná zo 7.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného 
 dňa 9. augusta  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,  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,         
     Maťaš  Ladislav. 
     Neprítomný:    ospravedlnený          :  Tomáš  Ján        
                                 neospravedlnený      :    -/-                          
c)  Ostatní:     
     Marta Mišková  – hlavná kontrolórka obce 
     Jana Ďuríková – riaditeľka MŠ 
 
     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     Návrh VZN číslo 4/2019 - Dodatok č. 1 k VZN 1/2019 o určení  výšky mesačného príspevku  
          v Materskej   škole a v školskom zariadení zriadených obcou. 
   5.    Rozpočtové opatrenie 3/2019 zo dňa  9.8.2019. 
   6.    Prejednanie  dotácie na MŠ z environmentálneho fondu. 
   7.    Rôzne: 
          a) finančné  zhodnotenie „ Čurbesu 2019“ 
          b) informácia o čerpaní  rozpočtu k 30.6.2019     
          c) vyhodnotenie  projektu 7.4.  
   8 .  Diskusia. 
   9.   Záver. 
 
Za návrh programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :  
Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,         
Maťaš  Ladislav. 

Priebeh rokovania: 
 

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



      Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci :  Mgr. Dankaninová  Alexandra 
                                                                                                         Dobák  Lukáš                                                                                                  
Hlasovanie:  
Za:  Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,         
        Maťaš  Ladislav. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-                                                                      
                                 
3.   Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. : 
Kontrolu uznesení previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že posledné zasadnutie OZ sa 
uskutočnilo  26.6.2019, na ktorom boli prijaté  uznesenia od čísla  37 – 40 boli  splnené. 
 

Návrh na Uznesenie číslo  41 
 

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  26.6.2019. 
 
Hlasovanie:  
Za:  Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,         
        Maťaš  Ladislav. 
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
4. Návrh  VZN číslo 4/2019  -  Dodatok č. 1 k  VZN 1/2019  o určení  výšky mesačného príspevku 
v Materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou 
Predkladá:   Ľudmila Ďurčáková – starostka obce k tomu dodala, že nastala zmena finančného pásma 
pre stravné v MŠ s účinnosťou od 1.9.2019 v nadväznosti na bod 19 až 21 čl. V zákona č. 390/2011 
Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancov.  Dodala, že 
doteraz bolo päť pásiem a naša MŠ bola v prostrednom pásme. Od 1.9.2019 sú len tri pásma. Po 
prekonzultovaní s vedúcou ŠJ navrhla , aby naša ŠJ bola zaradená do 2. pásma. Z uvedeného dôvodu 
bolo potrebné určiť novým VZN určenie poplatku za stravné v ŠJ od 1. septembra 2019. Návrh VZN 
bol doručený všetkým poslancom e-mailovou poštou. Návrh VZN tvorí prílohu zápisnice č. 1. 
  
V rámci diskusie vystúpili: 
Geročová  posl. OZ – povedala, že ceny potravín sa zvýšili. Nemala námietky k návrhu zvýšenia 
stravného v ŠJ pri MŠ.  
S týmto názorom súhlasili aj ostatní poslanci a nemali námietky k predloženému VZN.  Na základe  
predloženého návrhu VZN a vznesených diskusných príspevkov bol predložený  
 

Návrh na Uznesenie číslo  42 
 

K návrhu VZN číslo 4/2019 -   Dodatku č. 1 k  VZN 1/2019  o určení  výšky mesačného príspevku 
v Materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   Predložený návrh   VZN číslo 4/2019 – dodatok   číslo 1 k VZN číslo  1/2019 o určení výšky  
   mesačného príspevku v MŠ. 



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

VZN číslo 4/2019 - Dodatok číslo 1 k VZN číslo   1/2019 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

Zo dňa 9. augusta 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 4/2019 -   Dodatok  č. 1 k  VZN 1/2019  o určení  výšky mesačného príspevku v Materskej 
škole a v školskom zariadení zriadených obcou od 1.9.2019. 
 
Hlasovanie:  
Za:  Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,         
        Maťaš  Ladislav. 
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
5.  Rozpočtové opatrenie číslo 3/2019 zo dňa 9. 8. 2019 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Spracovala:  Beáta Baková – účtovníčka 
Starostka informovala s navrhovanou zmenou, ktorá sa týka  prijatia cudzích prostriedkov  zo ŠR na 
opravu strechy Múzea v sume 10 000,00  €UR a prijatia prostriedkov -  daň za dobývací priestor  
1999,18 €UR. 
Výdaj sa týka  sa odvíja z príjmu za dobývací priestor, ktorý sa použije na: 
-  úhradu  výdavkov za službu odborne spôsobilej osoby na agendu CO 267,00  EUR 
-  úhradu  výdavkov za novú autobusovú zastávku  1 732,18 EUR    
-  oprava strechy Múzea. 
Rozpočtové opatrenie 3/2019 tvorí prílohu zápisnice číslo 2. 
 
V rámci diskusie vystúpili: 
 Starostka predložila návrhy projektu na autobusovú čakáreň poslancom k nahliadnutiu. 
Ľoch – poslanec OZ  odporučil jednoduchú zastávku takú, aby lexan bol  od spodu, aby nefúkalo v 
zime 
Maťaš – tiež mal výhrady k zastávke, ktorú starostka ukázala v katalógu.  
Starostka poverila p. Maťaša urobiť prieskum trhu, aby zastávka spĺňala naše požiadavky do 

budúceho zastupiteľstva. 

Po oboznámení  so zmenou rozpočtu a vznesených diskusných príspevkov bol predložený  

 

Návrh na Uznesenie číslo  43 
K rozpočtovému opatreniu číslo 3/2019 zo dňa 9.8. 2019 

 
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. S ch v á ľ u j e : 

a) zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 3/2019 zo dňa 9.8.2019 na základe  
predloženého    návrhu , ktorý je prílohou zápisnice č. 2. 

 
Hlasovanie:  
Za:  Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,         
        Maťaš  Ladislav. 
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
 6.   Prejednanie  dotácie na MŠ z environmentálneho fondu 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková- starostka obce, 
ktorá oboznámila  s listom z Environmentálneho fondu  Bratislava zo dňa 25.7.2019 vo veci 
poskytnutia podpory formou dotácie na  rok 2019 na účel: „ Zvýšenie energetickej účinnosti 
Materskej školy v obci Bánovce nad Ondavou výmenou okien, zateplením fasády a strechy vo výške  
170 000,00 EUR. Podmienkou poskytnutia dotácie je preukázanie 5 % nákladov z vlastných zdrojov 
obce , t.j. 8 974,37 EUR. Dotáciu je potrebné vyčerpať v termíne do  29.11.2019.  
 Ďalej dodala, že  v MŠ  je zapísaných 22 detí.  Aby sme udržali počet detí, musíme pre nich vytvoriť 
podmienky  a počas rekonštrukcie im zabezpečiť náhradné priestory.  Do úvahy pripadá Kultúrny 
dom,  v ktorom nie sú celkom vyhovujúce podmienky . Poukázala na stav budovy, na okná, ktoré 
netesnia,  vo WC nie je vykurovanie, avšak na preklenutie sa bude snažiť vytvoriť vhodné podmienky , 
aby sa prevádzka  v MŠ nemusela zastaviť. V závere dodala, že ešte vstúpi do jednania s Hygienou. 
K náhradným priestorom v Múzeu dodala, že tieto sú nevyhovujúce a je tam zima. Predlženie 
termínu rekonštrukcie MŠ nie je možné. 
Na dodávateľa bolo vyhlásené verejné obstarávanie. Do 13.9.2019 je potrebné zaslať na 
Environmentálny fond  zmluvu s dodávateľom a výsledok  verejného obstarávania včetne príloh. Po 
podpísaní zmluvy budeme môcť čerpať dotáciu. V závere dodala, že má obavy či firma v takomto 
krátkom čase stihne tieto práce zrealizovať.   
V závere starostka požiadala poslancov o pomoc pri vyprataní priestorov MŠ a pri sťahovaní  MŠ do 
KD. 
 
V rámci diskusie vystúpili: 
Ľoch – či sa to stihne v termíne. S prácami nech sa začne vnútri, 
Mgr. Dankaninová – počasie ovplyvni práce vonku 
Jana Ďuríková - Riad. MŠ – k náhradným priestorom v KD dodala, že nie je problém, prispôsobí sa. 
Odporučila hygienou doriešiť rozkladanie lehatiek,   
Ľudmila Durčáková - starostka obce – dodala, že herňu a spálňu pre detí oddelí  paravanmi. 
Prevádzku počas rekonštrukcie dorieši s Hygienou. 
Maťaš -  mal dotaz, či  je aj  vonkajšie prekrývanie strechy – nový plech,  
Ľudmila Durčáková - starostka obce  ešte dodala, že na  zateplenie budovy sa použije minerálna vlna 
a urobí sa  fasáda . 
Ľoch – dotaz – či sa prevedie výmena dverí 
Starostka dala k nahliadnutiu projektovú dokumentáciu. 
Po oboznámení  sa s listom Environmentálneho fondu  Bratislava a vznesených diskusných príspevkov 
bol predložený  
 
 
 
 



Návrh na Uznesenie číslo  44 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Berie na vedomie 
   Oboznámenie  s listom z Environmentálneho fondu  Bratislava zo dňa 25.7.2019 vo veci poskytnutia  
   podpory formou dotácie na  rok 2019 na účel: „ Zvýšenie energetickej účinnosti Materskej školy  
   v obci Bánovce nad Ondavou výmenou okien, zateplením fasády a strechy“. 
 
II. S ch v á ľ u j e : 
     Rekonštrukciu MŠ podľa priloženej projektovej dokumentácie.  
 
 
Hlasovanie:  
Za:  Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,         
        Maťaš  Ladislav. 
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
7.Rôzné: 
     a)    Finančné zhodnotenie „ Čurbesu 2019“  
             Starostka k tomu dodala, že dňa 16. 7. 2019  e-mailovou poštou bolo doručené všetkým  
             poslancom podrobné  finančné   zúčtovanie „ Čurbesu 2019“.  K tomu dodala, že celkové  

             príjmy boli  150,00 EUR od Wak, výdavky : 4 296,58 €UR. Je to s súlade s rozpočtom. 

b) informácia o čerpaní  rozpočtu k 30.6.2019. Správa bola doručená všetkým poslancom e- 
mailovou poštou.   Príloha číslo 3. 

c)  vyhodnotenie  projektu 7.4. – kino.     
 Starostka informovala  o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok  opatrenie :7 

              pod opatrenie :7.4.  

              Aktivita :1  

              Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej  

              infraštruktúry / kino/ 

              Z dôvodu nedostatku  finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve. 

 
8.  Diskusia. 
Ľudmila Durčáková - starostka obce informovala poslancov, že obec z  Úradu vlády SR dostala  
 15 tis. EUR na zateplenie budovy múzea  od severnej strany a obecného úradu.  
Maťaš – strecha na prístavbe k Múzeu je problémová, v zime budú problémy, nedobrý spad. 
Ľudmila Durčáková - starostka obce –dodala,  že strecha sa robila podľa projektu a to sa musí 
dodržať. Pri kontrole z PPA , pri nedodržaní projektu by sa peniaze museli vrátiť. 
Ďalej hovorila o prípojke na ihrisko, podvrtávka je urobená, je tam dvocoľová hadica, aby sa mohol 
naôpájať cez hydrant  požiarnicke auto. Je vykopaná rýha na kanalizačnú prípojku, postupne sa 
budova napojí aj na kanalizáciu. Informovala o pokazení kosačky – traktorík .  
K  osvetleniu cintorína dodala, že p.  Ďurovčík ešte nedoručil ponuku. 
K obsadeniu upratovačky v MŠ povedala, podľa zákona musí zamestnávateľ nahlásiť na  ÚPSVaR  
voľné  pracovné miesto. Doposiaľ boli doručené na Obecný úrad 14 žiadosti. Doposiaľ ešte 
k obsadeniu tejto funkcie nedošlo. Do konca mesiaca bude z uvedených uchádzačov  uskutočnený 
výber, aby táto pozícia bola obsadená od 1.9.2019 na dobu jedného roka. 
Mgr. Dankaninová  mala dotaz, čo je s kompostermi. 
Ľudmila Durčáková - starostka obce –k tomu dodala, že na dodávateľa je vyhlásené nové verejné 
obstarávanie, doposiaľ nie je informovaná o výsledku, kto ich dodá. 



 
9. Záver 

                                      
       Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa 
poďakovala prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila o 19.30 hodine. 
 
 
 
 
                                                                                                                    ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
 
 

overovatelia  : 
 

Mgr. Dankaninová  Alexandra     ....................................................... 
 

                          Dobák     Lukáš     ....................................................... 
 
   

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


