OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
dňa 13. decembra 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, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Ján Tomáš
Neprítomný: ospravedlnený
: Maťaš Ladislav
neospravedlnený
: -/c) Ostatní:
Beata Baková – účtovníčka
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.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice .
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad
Ondavou na roky 2020-2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2020-2022 a návrh rozpočtu
na rok 2020.
5. Rozpočtové opatrenie číslo 5/2019 zo dňa 13.12.2019.
6. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce Bánovce nad Ond. zostavenej
k 31.decembru 2018.
7. Návrh VZN číslo 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
od 1.1.2020.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020.
9. Návrh na vyplatenie ročných odmien.
10. Informácia o ukončení projektu MŠ
11. Rôzne:
a) Zápis do kroniky rok 2018
b) Inventarizačná komisia
c) Program „ Čurbesu 2020 „ 27.6.2020.
d) Ponuka vianočného koncertu
12. Diskusia
13. Z á v e r
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Za návrh programu hlasovali všetci prítomní poslanci :
Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Ján Tomáš

Priebeh rokovania:
2. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola poverená : Geročová Ľudmila
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci : Mgr. Alexandra Dankaninová
Lukaš Dobák
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. :
Kontrolu uznesení previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že posledné zasadnutie OZ sa
uskutočnilo 7.11.2019, na ktorom boli prijaté uznesenia od čísla 45- 48. Uznesenia boli splnené.

Návrh na Uznesenie číslo 49
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 7.11.2019.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad
Ondavou na roky 2020-2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2021-2022 a návrh rozpočtu
na rok 2020.
Predkladá: 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 e-mailovou poštou.
Beata Baková:
Podrobne oboznámila poslancov OZ s dôvodovou správou k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
a viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022. Správa tvorí prílohu zápisnice č. 1
Návrh rozpočtu tvorí prílohu zápisnice č. 2
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Stanovisko HK k návrhu rozpočtu tvorí prílohu zápisnice č. 3.
S plánom práce akcií na rok 2020 oboznámila starostka obce , ktoré sú zahrnuté v rozpočte. Jedná sa
o tieto akcie:

Investičné akcie:
Vlastné zdroje

 Prekryť požiarnický klub /za kinom / - svojpomocne, vlastné zdroje














Cintorín pásy nové hroby – svojpomocne ,vlastné zdroje
Cintorín vyasfaltovať pred domom smútku - vlastné zdroje
Cintorínska ulica vyasfaltovať – vlastné zdroje
MŠ prístrešky pri vchode- vlastné zdroje ,,svojpomocne
Projektová dokumentácia – Múzeum OU, vlastné zdroje
Autobusové zastávky – vlastné zdroje
Napojenie obecného klubu, pošty , baru – vlastné zdroje
Založenie okná , dvere z MŠ – vlastné zdroje , svojpomocne
Dotácie
Komunitné centrum -v prípade schválenia ,podaná žiadosť
Cintorín osvetlenie – podaná žiadosť Nafta
Parkovisko pri cintoríne – Ministerstvo financií
Multifunkčné ihrisko – MAS Poondavie

Kultúrne akcie :







Stavanie Mája – opekačka
MDD
Čurbes 27.6.2019
Beseda so spisovateľkami
Opekačka s dôchodcami
Október mesiac – mesiac úcty

V rámci diskusie vystúpili:
Starostka vysvetlila Plán práce na rok 2020 je to návrh –rozhodnutie je na poslancov , ktoré akcie sa
uprednostia.
Tomáš- Cintorínska ulica sa musí opravovať ,horšia je cesta na ,,vidumu ,,
Starostka : Áno cesta na „ Vidumu ,, je najhoršia ale musíme pozerať aj na to, že na ,,Vidumu ,, je
cesta oveľa dlhšia a momentálne ju využíva jeden človek a na cintorínskej býva viac rodín.
Tomaš: Súhlasím s opravou cintorínskej ulice ak budú peniaze, ale najprv treba urobiť parkovisko pri
cintoríne lebo je dôležitejšie a ak budeme dávať asfalt pri dome smútku treba dať aj obrubníky.
Geročova : Ja si myslím, že plán práce je urobený dobre a počas roku sa podľa financií rozhodne,
ktoré akcie uprednostníme.
Tomáš :Ak chceme robiť osvetlenie na cintoríne z jednej strany musíme vybrať kocky a potom
vyasfaltovať.
Starostka : Pokiaľ chceme vyasfaltovať aj cestu pomedzi hroby s tým sme v rozpočte nepočítali, preto
musíme niečo vypustiť. Konečné rozhodnutie padne podľa prísunu finančných prostriedkov.
Baková : Prípadne zníženie dane z príjmu FO to ovplyvní naše podielové dane.
Starostka : navrhujem založiť okna a dvere do budovy , ktorú užíval Jozef Semjan , stará škôlka
a poskytnúť ju našim organizáciám.
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Tomáš: ja navrhujem dať okná a dvere na ihrisko do miestnosti, kde robíme pohostenie pre hostí.
Treba aj založiť okno vo veľkej šatni jedno krídlo tam chýba aby nezatekalo.
Na základe predloženia stanoviska HK, návrhu rozpočtu a vznesených diskusných príspevkov bol
predložený

Návrh na Uznesenie číslo 50
K odbornému stanovisku hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce
nad Ondavou na roky 2020-2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
K návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2020-2022 a k návrh rozpočtu
na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. Berie na vedomie:
a) Odborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na
roky 2020-2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
b) Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2021-2022 a návrh
rozpočtu na rok 2020.
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.
II. 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
2020.
III. S ch v á ľ u j e :
Rozpočet obce Bánovce nad Ondavou na rok 2020 takto:
- Rozpočtové príjmy vo výške .......................................... 388 818,90 Eur
- Rozpočtové výdavky vo výške ..................................... 388 818,90 Eur
S úpravou v kapitole 0111 z položky 635 – 7000€ na položku 620,00 + 7000,00 €
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05.Rozpočtové opatrenie číslo 5/2019 zo dňa 13.12.2019
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka podrobne informovala poslancov s navrhovanou zmenou
rozpočtu číslo 5/2019 zo dňa 13.12.2019.
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice č. 4.
V rámci diskusie vystúpili:
Po oboznámení s rozpočtovým opatrením a vznesených diskusných príspevkov bol predložený
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Návrh na Uznesenie číslo 51
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K rozpočtovému opatreniu číslo 5/2019 zo dňa 13.12.2019
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 5/2019 zo dňa 13.12.2019 na základe
predloženého návrhu , ktorý je prílohou zápisnice č. 4.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce Bánovce nad Ond. zostavenej
k 31.decembru 2018.
Starostka k tomu dodala, že správa bola odoslaná e- mailovou poštou. Správa tvorí prílohu zápisnice
číslo 5. Nakoľko k predloženej správe neboli vznesené dotazy, ani pripomienky bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 52
K správe nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky
obce Bánovce nad Ondavou zostavenej k 31.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce Bánovce nad Ondavou zostavenej
k 31.12.2018.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Návrh VZN číslo 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od
1.1.2020.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce, ktorá k tomu dodala, že návrh VZN bol prerokovaný
na OZ v mesiaci novembri a teraz je predložený OZ na jeho prijatie. Návrh VZN tvorí prílohu zápisnice
č. 6.
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy OZ
zaujalo nasledovné stanovisko:
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VZN číslo 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
od 1.1.2020

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Zo dňa 13. Decembra 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 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od
1.1.2020.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

8.Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020.
Predkladá: Marta Mišková – HKO obce
Starostka k tomu dodala, že návrh plánu kontrolnej činnosti bol zaslaný všetkým poslancom emailovou poštou. Je prílohou zápisnice č. 7.
Nakoľko k predloženému návrhu plánu neboli vznesené pripomienky, bol predložený

návrh na Uznesenie číslo 53
K Plánu kontrolnej činnosti HK na I. Polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I.S ch v á ľ u j e :
Plán kontrolnej činnosti HK na I. Polrok 2020.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09.Návrh na vyplatenie ročných odmien.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce oboznámila poslancov s návrhom na vyplatenie
ročných odmien pre poslancov OZ za rok 2019. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 8.
Odmeny sú navrhnuté podľa počtu účasti na akciách a zastupiteľstvách ,brigádach a vynásobené
sumou schválenou v zásadách odmeňovania poslancov. Treba doplniť mimoriadnu odmenu pre
poslanca Tomáša urobil elektriku v Materskej škole.
Po predložení návrhu a vznesených diskusných príspevkov bol predložený
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Návrh na Uznesenie číslo 54
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Vyplatenie odmien poslancom OZ, členom komisií OZ , zástupkyni starostky obce za rok 2019 podľa
priloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice č. 8.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -010. Informácia o ukončení projektu MŠ
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce informovala poslancov o ukončení projektu
„ Zvýšenie energetickej účinnosti Materskej školy v obci Bánovce nad Ondavou výmenou okien,
zateplením fasády a prekrytie strechy“ , ktorá sa mala ukončiť v termíne do 29.11.2019. Dodala, že
práce boli ukončené v termíne. Poďakovanie v prvom rade patrí pracovníkom MŠ ,našim
pracovníkom . Lukáš Dobák urobil striežky aj dal vlastný lexan opravil vnútorne dvere , Ján Tomáš tam
chodil skoro každý deň a urobil elektriku. Hasiči pomáhali poprenášať ťažké nábytky a všetkým
poslancom, ktorí sa podieľali pri sťahovaní MŠ z kultúrneho domu do novo zrekonštruovaných
priestorov budovy MŠ. Treba ešte urobiť WC pre zamestnancov, ale to sa urobí cez letné prázdniny.
V rámci diskusie vystúpili:
Tomáš : Aké boli náklady, ktoré zaplatila obec ?
Starostka : naša spoluúčasť a neoprávnene náklady ktoré neboli schválené v projekte a spolu
20 350,00 €.
Geročová : Ako to vyzerá s dotáciou z environfondu.
Starostka :Dotácia je vyúčtovaná.
Po podaní informácie starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bol predložený

Návrh na Uznesenie číslo 55
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. B e r i e na vedomie
Informáciu podanú starostkou obce o ukončení projektu MŠ.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -011.Rôzne.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
a) Zápis do kroniky za rok 2018
– p .Majerniková kronikárka obce predložila text do kroniky za rok 2018 , poslanci nemali žiadne
pripomienky, s textom súhlasili.
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a)Vianočný koncert
- starostka oboznámila s ponukou na vianočný koncert „Muzika M Rendoša „ v sume 800,00 €.
Dodala, že je vysoká cena , keďže tohto roku sme mali výdavky na MŠ. Poslanci nesúhlasili
s koncertom.
c) „Bánovský čurbes 2020“- 27.6.2020
Starostka vyzvala poslancov, aby porozmýšľali nad programom na „Čurbes“. Máme ponuku od
p. Banga, ktorý spieval aj v Československo má talent. Za vystúpenie chce okolo 800,00 € .
Mgr. Dankaninová : U nás majú úspech skôr ľudové skupiny , asi by sa to naším občanom nepáčilo.
S tým názorom poslanci súhlasili a dali starostke tipy, ktoré hudobne skupiny má osloviť.
12.Diskusia
Do diskusie sa nikto nehlásil. Diskusia bola ukončená.

13.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 21.00 hodine.

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

overovatelia :
...............................................
..................................................

Zapísala:
Ľudmila Geročová

..................................
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