OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
dňa 31. Januára 2020 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, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Neprítomný: ospravedlnený
: Dobák Lukáš
neospravedlnený
: -/c) Ostatní:
Beata Baková – účtovníčka
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 z posledného zasadnutia OZ.
4. Rozpočtové opatrenie číslo 6/2019 zo dňa 30.12.2019 a číslo 7/2019 dňa 31.12.2019.
5. Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – ŽSR Bratislava.
6. Jozef Parihuz Bánovce nad Ond. 156 - žiadosť o poskytnutie priestorov do prenájmu.
7. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019.
8. Rôzne.
9. Diskusia
10. Z á v e r
Za návrh programu hlasovali všetci prítomní poslanci :
Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš

Priebeh rokovania:
2. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola poverená : Marta Mišková
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci : Maťaš Ladislav . Ľoch Peter
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Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Maťaš Ladislav, 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 13.12.2019, na ktorom boli prijaté uznesenia od čísla 49-55. Uznesenia boli splnené.

Návrh na Uznesenie číslo 56
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 13.12.2019
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Maťaš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

4. Rozpočtové opatrenie číslo 6/2019 zo dňa 30.12.2019 a číslo 7/2019 dňa 31.12.2019.
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka OcÚ, ktorá
podrobne informovala poslancov s navrhovanými zmenami rozpočtu a dodala, že dôvodová správa
k zmenám rozpočtu a rozpočtové opatrenia boli doručené všetkým poslancom. V závere dodala, že
rozpočtovým opatrením na nezmenil rozpočet jak v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
Išlo hlavne o presuny finančných prostriedkov na položkách.
Nakoľko v rámci diskusie neboli vznesené pripomienky, ani dotazy bol predložený

Návrh na Uznesenie číslo 57
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K rozpočtovému opatreniu číslo 6/2019 zo dňa 30.12.2019
a k rozpočtovému opatreniu číslo 7/2019 zo dňa 31.12.2019
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 6/2019 zo dňa 30. 12.2019 na základe
predloženého návrhu , ktorý je prílohou zápisnice č. 1.
b) zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 7/2019 zo dňa 31. 12.2019 na základe
predloženého návrhu , ktorý je prílohou zápisnice č. 2.
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Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Maťaš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – ŽSR Bratislava.
Starostka – návrh zmluvy bol odoslaný e- mailovou poštou a tvorí prílohu č. 3.
Nakoľko k návrhu uvedenej zmluvy neboli vznesené pripomienky bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 58
K návrhu zmluvy o uzavretí vecného bremena v prospech ŽSR
- Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Schváľuje
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech ŽSR
- Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné zo dňa 8. januára 2020.
II. Poveruje
Starostku obce Ľudmilu Ďurčákovú podpísaním zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena v prospech ŽSR .
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Maťaš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Jozef Parihuz Bánovce nad Ond. 156 - žiadosť o poskytnutie priestorov do prenájmu.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Žiadosť bola doručená všetkým poslancom e-mailovou poštou. Tvorí prílohu č.4. Starostka k tomu
dodala:
V rámci diskusie vystúpili:
Po oboznámení so žiadosťou a vznesenými pripomienkami poslancov bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 59
K žiadosti Jozefa Parihuza Bánovce nad Ond. 156 – o poskytnutie priestorov baru „Manhattan“
do prenájmu za účelom zriadenia prevádzky potravín
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Schváľuje
Prenájom priestorov terajšieho baru „Manhattan“ za účelom zriadenia prevádzky potravín
pre Jozefa Parihuza Bánovce nad Ond. 156 od 1. Februára 2020 s výškou nájmu 850,00 Eur ročne.
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Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch, Tomáš Ján
Proti: Maťaš Ladislav,
Zdržali sa hlasovania: -07. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019.
Predkladá: Marta Mišková – HKO obce, ktorá dodala, že správa o kontrolnej činnosti bola zaslaná
všetkým poslancom e-mailovou poštou a tvorí prílohu zápisnice č. 5.
Nakoľko k predloženej správe neboli vznesené pripomienky ani dotazy, bol predložený
návrh na Uznesenie číslo 60
K Správe o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie :
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Maťaš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. Rôzne.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
a) čistenie priekop na hlavnej ceste – starostka obce
Ján Mižik bol na obecnom úrade s návrhom aby obec dala prečistiť priekopy na hlavnej ceste od
obecného úradu po č.d. 2013 , nakoľko sú priekopy rokmi nečistené a v prípade prívalových dažďov
sa voda vyleje na cestu a pretečie na druhú stranu a spôsobí škodu na majetku občanom.
Starostka : Obec už niekoľko rokov upozorňuje občanov reláciou v miestom rozhlase a dokonca aj
listom aby si vyčistili priekopy a mostíky. Bohužiaľ nestretlo sa to s porozumením .Je to verejné
priestranstvo ktoré patrí obci ale každý občan by sa mal o neho starať nakoľko je to vstup na jeho
nehnuteľnosť. Obec môže objednať stroj ktorý by vyčistil priekopy ale čo bude s môstikmi .Nakoľko
obec nemá zamestnancov ktorý by to vyčistili a občania sa k tomu nemajú. Čistenie strojom stratí
zmysel .
Starostka vyzvala poslancov nech sa k tomu vyjadria
Ľudmila Geročová : Možno by bolo rozumnejšie aby sme počkali dokiaľ sa napoja všetci občania na
kanalizáciu a vide nejaká výzva aby sme to neplatili z vlastných peňazí.
b)žiadosť DHZ Bánovce /Hasické auto – WWWGolf – či by sme ho nemohli prepísať na DHZ.
Starostka : predaj obecného majetku možno v tomto prípade previesť formou osobitného zreteľa
.STK je platné a sme v lehote, kedy môžeme zákonu poistku zmeniť.
Maťaš - je potrebné urobiť na ňom údržbu .
Poslanci nemali proti tomu námietky.

9.Diskusia
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, diskusia bola uzavretá.
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10. 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 18.00 hodine.
.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
overovatelia :
...............................................
..................................................
Zapísala:
Marta Mišková

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