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 OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z 13.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 konaného  dňa 19. júna  2020 o 17.00  hod. v Obecnom klube  v Bánovciach nad Ondavou 

 
Prítomní: 
a)  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b)  poslanci OZ: 
     Mgr.Dankaninová  Alexandra, :  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,  Maťaš  Ladislav,  
     Ján Tomáš 
     Neprítomná:    ospravedlnená           :  Čuhaničová  Mária     
                                neospravedlnený       :    -/-                          
c)  Ostatní:     
     Beata Baková – účtovníčka 
     Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce 
     Mižík – obyvateľ 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.   Návrh Záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za rok 2019 a stanovisko HK k návrhu  
          záverečného účtu obce. 
   5.   Zásady kontrolnej činnosti v obci. 
   6.   Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou od 1.7.2020. 
   7.   Žiadosť p. Mižika o  čistenie priekop v obci. 
    8.  Poskytnutie finančného príspevku z EPH. 
    9.  Zrušenie výzvy 6983/2019/OSMRR – rekonštrukcia cintorínskej ulice a parkoviska pred             
         cintorínom. 
  10.  Návrh plánu práce  o kontrolnej činnosti HK  na II. polrok 2020. 
  11.  Rôzne. 
  12.  Diskusia 
  13.   Z á v e r                
 
Za návrh programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :  
 Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,  Maťaš  Ladislav,  
 Ján Tomáš 
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková predniesla návrh na doplnenie do programu za bod 10:  
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 Bod číslo 11 – Žiadosť o prenájom obecného pozemku – Lojan  Martin – Lojanová Jana Bánovce nad 
Ond. č. 78 
Bod číslo 12 – Povodňový plán záchranných práce obce Bánovce nad Ondavou – aktualizácia. 
Pán Tomáš Ján predniesol návrh na doplnenie do programu  za bod číslo 12:  
Bod číslo 13 – Materská škola – zateplenie budovy 
 
Za zmenu programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :   
Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  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 :   Dobák  Lukáš 
                                                                                                          Maťaš  Ladislav                                                                                                                                                                                          
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
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  7. Mája 2020, na ktorom boli prijaté  uznesenia od čísla  64-69. Uznesenia boli splnené. 
 

Návrh na Uznesenie číslo  70 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
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. mája 2020. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-                                                                      

 
4.   Návrh Záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za rok 2019 a stanovisko HK k návrhu  
       záverečného účtu obce. 

Predkladá:   Marta Mišková –hlavná kontrolórka obce 
                      Beáta Baková –  -účtovníčka 
S návrhom záverečného účtu obce za rok 2019 v krátkosti oboznámila Beáta Baková – účtovníčka  
obce. Záverečný účet bol doručený všetkým poslancom e-mailovou poštou a tvorí prílohu zápisnice 
číslo 1. 
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S odborným stanoviskom HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 oboznámila p. Mišková 
HKO.  Zároveň k tomu dodala, že stanovisko bolo odoslané každému poslancovi  e-mailom . 
Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice č. 2. 
V rámci diskusie vystúpili: 
Tomáš mal dotaz k výdavkom v MŠ- čo boli práce na viac , čo nebolo v projekte .  
Starostka – Obec to financovala z vlastných prostriedkov .Drobnosti ako náter radiátorov drobné 
úpravy  a taktiež nové podlahy ktoré neboli zahrnuté v projekte. 
Tomáš- náklady v klube na čo boli ? 
Starostka – keď sme prekladali MŠ do klubu hygiena nám určila podmienky,  ktoré sme museli splniť 
aby tam mohla fungovať škôlka, ohrievače v WC to sú tie náklady. 
Geročová – či sú krátené podielové dane z dôvodu koronakrízy. 
Starostka – áno 
Prognóza – príjmy za cintorín – 189 zmlúv na 473 hrobov – zaplatené, 1 euro na jeden hrob nepokryje 
náklady.   
Geročová – v Trhovišti za jeden hrob 7 euro na desať rokov.  
      Nakoľko  k predloženému návrhu  záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou  za rok 2019 
a k stanovisku HK k  návrhu záverečného účtu obce už viac  neboli vznesené pripomienky, bol 
prednesený  

Návrh na Uznesenie číslo  71 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K návrhu záverečného účtu obce na Bánovce nad Ondavou  

 za rok 2019 a k stanovisku HK obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

I.  berie na vedomie: 
    a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za  
         rok 2019 
 

II. schvaľuje: 

a) Záverečný účet obce Bánovce  nad Ondavou za rok 2019 
b) Celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad 
c) Schodok rozpočtu v sume 59 191,83 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky ŠR a 
podľa osobitných predpisov v sume 2 111,42 Eur vysporiadať z prebytku  finančných operácií 
vo výške  61 303,25 Eur.  

 
d) Zostatok finančných operácií v sume 93 669,44 Eur podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na : 

            - vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške ..............................................   61 303,25 Eur   

            - tvorbu rezervného fondu sumu ......  ......................................................   32 366,19 Eur 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-                                                                      
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 5.   Zásady kontrolnej činnosti v obci. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce k tomu dodala, že materiál bol zaslaný všetkým 
poslancom e-mailovou poštou a tvoria prílohu zápisnice č. 3. 
Nakoľko k predloženým zásadám neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy bol 
predložený 

Návrh na Uznesenie číslo  72 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K Zásadám kontrolnej činnosti v obci  

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. Schváľuje  
   Zásady kontrolnej činnosti v obci. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-                                                     
 
6.   Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou od 1.7.2020. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce. 
Sadzobník poplatkov bol zaslaný  bol zaslaný všetkým poslancom e-mailovou poštou a tvoria prílohu 
zápisnice č. 4. 
Nakoľko k predloženému  sadzobníku  neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy 
bol predložený 

Návrh na Uznesenie číslo  73 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K Sadzobníku poplatkov sa služby poskytované obcou od 1.7.2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. Schváľuje  
   Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou s navrhovanými zmenami od 1.7.2020. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-   
      
 7.   Žiadosť p. Mižika o  čistenie priekop v obci. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Diskusia: 
Mižik -  priekopy sú  zakalené, splašky občania vypúšťali do priekop. Je to obecný majetok, na obecný 
majetok sa splašky vypúšťali a obec nič s tým nerobila.  Je to vizitka starostov obce.  Vyčistiť priekopy 
na vlastne náklady obce . 
Starostka -   Pokiaľ by obec prečistila priekopy a mostíky ostanú neprečistené nemá to význam. 
Mižík : Odporučil, aby starostka vyzvala občanov  v MR na prečistenie mostíkov, aby sa zabezpečila 
prietočnosť  priekop a kto si neprečistí sám , tak brigádnicky  mu prečistiť alebo rozkopať. 
Geročová –  To obec nesmie urobiť , mostíky sú  majetkom občanov.    
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Starostka –  Nie je to dobré riešenie  keď by sme sa do toho pustili, tak kompletne ako je na vašej 
strane  začať od najnižšieho bodu vyčistiť priekopy urobiť nové mostíky a vyložiť kockami ako je 
v Trhovišti. Nakoľko je to finančné náročné mali by sme počkať na  nejakú výzvu a urobiť to poriadne 
cez projekt.  Ak sa splašky vypúšťajú do priekop alebo vyvážajú sa na pozemky s vlastným autom, je 
to v rozpore so zákonom. Priekopy sa nemôžu zasypávať. Na kanalizáciu je potrebné sa napojiť cca 50 
domácnosti. Možno sa tento problém  vyrieši.  
Mižík – keď prídu prívalové dažde všetko pretečie na druhú stranu na naše pozemky. 
Tomáš – ako donútiť občanov, aby si prečistili mostíky. Kto zaplatí náklady. 
Maťaš – k tomu dodal, že aj  požiarnici už čistili mostíky , ale aj tak ľudia neboli spokojní. 
Mgr. Alexandra Dankaninová - návrh prijať VZN o čistení  verejných priestranstiev a priekop 
Starostka –  poslanci poverili starostku objednať  techniku a  skúsiť vyčistiť priekopy bagrom. Mostík 
nech si každý vyčistí sám.   
Po oboznámení so žiadosťou a vznesených diskusných príspevkov bol predložený 
 

    Návrh na Uznesenie číslo  74 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K žiadosti p. Mižíka o čistenie priekop v obci 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. Berie na vedomie 
   Žiadosť p. Mižika o  čistenie priekop v obci . 
II. Poveruje 
    starostku obce , aby oslovila firmy, ktoré by urobil čistenie priekop a na základe vyhodnotenia    
    cenových ponúk obec zabezpečí na vlastné náklady vyčistenie priekop popri hlavnej ceste. 

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

8.  Poskytnutie finančného príspevku z EPH. 

Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce – informovala poslancov  OZ s poskytnutím 
finančného príspevku od Nafty na osvetlenie cintorína  vo výške 1 000,00 eur. K tomu dodala, že 
osvetlenie by sa mohlo urobiť svojpomocne. 
Diskusia: 
Starostka – zamestnanci obce  vykopú ryhy, či by bolo možné použiť staré svietidla  z verejného 
osvetlenia.  Požiadala p. Tomáša o obhliadku cintorína, ako by sa osvetlenie mohlo urobiť. 
Tomáš -  stĺpy  možno  použiť z MR 
 Po oboznámení s výškou finančného príspevku v vznesených diskusných príspevkov bol predložený  
 

    Návrh na Uznesenie číslo  75 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K poskytnutie finančného príspevku z EPH. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I.Berie na vedomie 
   Oznámenie o poskytnutí  finančného príspevku  od  firmy EPH na osvetlenie cintorína vo výške  
   1 000,00 eur. 
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Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-   

 
9.  Zrušenie výzvy 6983/2019/OSMRR – rekonštrukcia cintorínskej ulice a parkoviska pred 
cintorínom. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce. 
Oboznámila poslancov s listom z Úradu vlády SR pre investície a informatiku – sekcia regionálneho 
rozvoja Bratislava zo dňa 26.5.2020, ktorým bolo oznámené, že  bola zrušená výzva 
6983/2019/OSMRR – rekonštrukcia cintorínskej ulice a parkoviska pred cintorínom z dôvodu 
zmiernenia dopadov koronakrízy. V závere dala návrh, že v okolitých obciach firma Bytunová Zvolen – 
Strabag robila cesty novou technológiou, kde finišer robí naraz všetkom sám a  meter štvorcový 
vychádza 10,00 eur,  cena cintorínskej ulice by tak vyšla cca 18 tis. Eur bez parkoviska.  V závere 
požiadala poslancov, že mohli by sa ísť pozrieť na túto cestu, ako vyzerá. 
Tomáš – navrhol keď sa bude robiť tak nech urobia aj z parkoviskom . 
 
Diskusia: 
Tomáš –penetracia, 
Maťaš – aká firma, z kadiaľ je. 
 
Po oboznámení sa s výzvou a vznesenými diskusnými príspevkami bol predložený 
  

    Návrh na Uznesenie číslo  76 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K zrušeniu výzvy 6983/2019/OSMRR – rekonštrukcia cintorínskej ulice 

a parkoviska pred cintorínom. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Berie na vedomie  
   Informáciu podanú starostkou obce o zrušení výzvy 6983/2019/OSMRR – rekonštrukcia cintorínskej    
   Ulice a parkoviska pred cintorínom. 
 
II. poveruje 
starostku obce aby vstúpila do jednania s firmou o vybudovanie  novej cesty. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-   
 

 
10.  Návrh plánu práce  o kontrolnej činnosti HK  na II. polrok 2020. 
Predkladá: Mišková  Marta HKO k tomu dodala, že plán práce je stále otvorený a môže sa kedykoľvek 
doplniť. Plán práce tvorí prílohu zápisnice č. 5. 
Nakoľko  k plánu práce neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy, bol predložený 
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Návrh na Uznesenie číslo 77 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

K Plánu  práce o kontrolnej činnosti  HK na II. Polrok 2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I.S ch v á ľ u j e : 
   Plán práce kontrolnej činnosti  HK na II. Polrok 2020. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-   
 
11.Žiadosť o dlhodobý  prenájom obecného pozemku – Lojan  Martin – Lojanová Jana Bánovce nad 
Ond. č. 78 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Starostka  oboznámila poslancov s listom p. Lojan  Martin – Lojanová Jana Bánovce nad  Ond. č. 78 
o dlhodobý prenájom obecného pozemku -  parcely číslo 26/9 K.ú  Bánovce nad Ondavou  o výmere 
42 m2 metrov štvorcových  na vybudovanie murovaného  oplotenia .  
Poslanci jednohlasne  so žiadosťou súhlasili, neboli  k tomu námietky.  
Na základe toho bol predložený 

Návrh na Uznesenie číslo 78 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K dlhodobému prenájmu pozemku  Lojan  Martin – Lojanová Jana Bánovce nad Ond. č. 78 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Berie na vedomie  
   Žiadosť  o dlhodobý prenájom obecného pozemku Lojan  Martin – Lojanová Jana Bánovce nad    
   Ond. č. 78 
 
I.S ch v á ľ u j e : 
   Dlhodobý prenájom   parcely číslo 26/9 K.ú Bánovce nad Ondavou  o výmere 42 m2 m, ktorá je vo  
   vlastníctve obce Bánovce nad Ondavou  na obdobie 10 rokov, výška prenájmu je 0,033 za meter  
  štvorcový , celková suma nájmu na rok 1,39 eura s predkupným právom. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-   
 
 12. Povodňový plán záchranných práce obce Bánovce nad Ondavou – aktualizácia. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce, 
k tomu dodala, že každý rok sa niečo mení a preto je potrebné ho stále aktualizovať, doplniť aktuálne  
údaje . Poslanci nemali k tomu pripomienky. Na základe toho bol predložený 
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Návrh na Uznesenie číslo 79 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
 K Povodňovému plánu záchranných práce obce Bánovce nad Ondavou – aktualizácia. 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I.S ch v á ľ u j e : 
  Aktualizáciu Povodňového  plánu záchranných práce obce Bánovce nad Ondavou. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-   
 
 
13. Materská škola – zateplenie budovy 
Predkladá: Tomáš Ján – poslanec OZ 
Vyjadril nespokojnosť so zateplením zadnej steny budovy MŠ. Či sú od materiálov certifikáty, lebo 
stena nie je urobená kvalitne, je flekatá.  Vynaložila sa značná časť eur - 170 000 tis. Eur z eurofondov 
a práca nebola urobená kvalitne. 
Starostka – zadná stená robila iná firma, lebo to nestihali, bola zima a termín ukončenia bol 
šibeničný.  
Mgr. Dankaninová – peniaze z eurofondov  prišli neskoro, keby sa práce neurobili do termínu, obec 
by ich musela vrátiť. Obec by z vlastných prostriedkov  takúto rekonštrukciu neurobila. 
Maťaš doplnil, že obec si bola vedomá,  že ide do rizika , nakoľko bolo aj nepriaznivé počasie 
a peniaze prišli neskoro, bolo ich potrebné vyčerpať a zúčtovať v termíne.   
Geročová potvrdila, že obec išla do veľkého rizika a dodala, že inak by sa v obci MŠ neurobila.  
Starostka dodala, že bude to reklamovať u dodávateľa.  Je potrebné počkať aspoň rok. 
Po rozsiahlej diskusii bola predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 80 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K zatepleniu budovy Materskej školy  

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I.Berie na vedomie 
  Kritiku p. Tomáša k zatepleniu budovy Materskej školy  
 
II. s ú h l a s í  
    aby sa s reklamáciou fasády budovy Materskej školy  počkalo jeden rok, aby sa ukázali aj ostatné  
    nedostatky a potom ak bude potrebné  vstúpiť do jednania s firmou a práce reklamovať. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-   
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 14.  Rôzne. 
a) klub  - voda  
     V úvode starostka  dodala, že je potrebné urýchlene riešiť odkanalizovanie klubu,  nakoľko doteraz  
      sa zabezpečuje vývoz žumpy  cisternou .  Žumpa sa rýchlo napĺňa, nakoľko veľa prší a je tam    
      zvedená aj dažďová voda.  Posledne sa zabezpečil vývoz žumpy 5 krát . Obci tým vznikajú vysoké  
      náklady na vývoz žumpy. 
      V dikusii vystúpili: 
      Tomáš – odkopať , zistiť kde je odbočka potrubia a oddeliť dažďovú vodu od budovy a potom    
       napojiť na kanalizáciu. Na dažďovú vodu urobiť trativod. 
       Starostka – musí nájsť projekty, či by tam nebola zakreslená kanalizácia.       
     
15. Diskusia 
Tomáš – kosenie, riešiť novú kosačku  
Starostka – áno je to  stará kosačka ale záleží to od podielových daní či budeme mať dostatok financií. 
Mgr. Dankaninová – dodala, že striežku v MŠ je potrebné urobiť z dreva a prekryť krytinou, nie 
lexanom. 
Dobák Lukáš  - Strieška v MŠ – prepočíta materiál, koľko toho treba a urobí sa svojpomocne.  
 
 16.   Z á v e r                
       Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa 
poďakovala prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ u končila o 21.10 hod.    
 
   
                                                                                                                    ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
 

overovatelia  : 
 

Dobák Lukáš   .................................... 
                                                     Maťáš Ladislav   ...................................... 
 
 
 
 
Zapísala: 
Marta Mišková       .................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


