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 OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná zo 14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 konaného  dňa 25. augusta  2020 o 17.30  hod. v kancelárii Obecného úradu 

  v Bánovciach nad Ondavou 
 
Prítomní: 
a)  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b)  poslanci OZ: 
     Mgr.Dankaninová  Alexandra, :  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,  Maťaš  Ladislav,  
 
     Neprítomní:    ospravedlnení           :  Čuhaničová  Mária,  Ján Tomáš 
                                neospravedlnený       :    -/-                          
c)  Ostatní:     
     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 5  
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.   Rekonštrukcia miestnej komunikácie   „cintorínska ulica“. 
   5.   Rôzne. 
   6.   Diskusia 
   7.   Z á v e r                
 
Za návrh programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :  
 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   
                                                                                                          Geročová  Ľudmila                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-                                                                      
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3.   Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. : 
Kontrolu uznesení previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že posledné zasadnutie OZ sa 
uskutočnilo  19.júna 2020, na ktorom boli prijaté  uznesenia od čísla  70-80. Uznesenia boli splnené. 
 

Návrh na Uznesenie číslo  81 
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 19. júna 2020. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-                                                                      
 

4.   Rekonštrukcia miestnej komunikácie   „cintorínska ulica“. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková –Na minulom OZ sme sa dohodli na rekonštrukcií cesty na cintorínskej 
ulici. Rekonštrukcia sa dá urobiť dvomi spôsobmi. Buď tradične asfaltovaním  a je to drahší spôsob 
alebo modernou technológiou sypaním kameňa a striekaním asfaltom , lacnejší spôsob.   Starostka sa 
bola pozrieť na cestu medzi Horovcami a Tušickou Novou Vsou  kde je ta moderna technológia vyzerá 
to celkom dobre . Rokovala s firmou čo to cestu robila , boli sa pozrieť na našu ulicu ale neodporúčali 
nám takúto technológiu lebo cesta na cintorínskej nie je rovná ale je to na našom rozhodnutí..   
Máme sa rozhodnúť akú cestu urobíme a akou technológiou . 
Maťaš – poslanec OZ neodporúčal sypaný štrk 
Ľoch  - poslanec OZ sa pýtal, či sú na to peniaze. 
 Podľa  rozpočtu projektanta celá cesta  vyasfaltovaná aj s parkoviskom  je nacenená na 58 069,21 € . 
Ta lacnejšia varianta je cena okolo 22 000 € ale bez parkoviska .  Čo sa týka vyfinancovania 
rekonštrukcie cintorínskej ulice dodala, že obec má na rezervnom fonde ušetrené finančné 
prostriedky, ktoré by po schválení  poslancami OZ  boli použité na úhradu faktúry firme, ktorá vo 
verejnom obstarávaní  uspeje.  
Po rozsiahlej diskusii a so  stanoviskom starostky obce poslanci jednohlasne súhlasili  vyasfaltovanie 
cesty  aj s parkoviskom a faktúru uhradiť z rezervného fondu obce. 
V závere bol predložený  

 Návrh na Uznesenie číslo  82 
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. S ch v á ľ u j e 
  a)  Rekonštrukciu miestnej komunikácia „cintorínska ulica“- asfaltovaním a parkovisko 
  b)  Čerpanie prostriedkov z Rezervného fondu na prefinancovanie  faktúry za rekonštrukciu miestnej   
       komunikácie „cintorínska ulica“ podľa VO . 
   
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
Proti: -0-         
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Zdržali sa hlasovania: -0-                                                                     
 5.  Rôzne. 
 
a)Osvetlenie cintorína -   
Starostka k tomu dodala, že poslanec  Tomaš zistil cenu za materiál, ktorý je potrebné zakúpiť. Jedná 
sa o 2 700,00 Eur,  od Nafty sme dostali 1000,00 € , zvyšok   1 700,00 Eur doložíme zo svojich 
a urobíme to svojpomocne. Výkop by urobil  p. Paľo, ktorý má  malý bager . Keďže sa to týka elektriny 
nech si to  zoberie na starosť p. Tomáš, on je elektrikár  a  on sa tomu najviac rozumie.  Vyzvala 
poslancov, aby sa dohodli  kedy bude brigáda, aby mohla  dám vykopať  ryhu  aby nebolo dlho 
odkopané nech nevznikne nejaký úraz. Zatiaľ sa osvetlenie cintorína urobí od domu smútku po kríž 
pred vstupom , čo je cca  8-9 stĺpov. 
Mgr. Dankaninová –  poskytla fotografickú ukážku svietidiel na cintoríne v Petrovciach nad Laborcom. 
Výška svietidla je  do 3 metrov.   
Ľoch-  mal dotaz, aké  typy svietidiel sa použijú. 
Starostka – urobí prieskum a vyberie vhodné svietidla. 

 
b) Kompostovisko  
Starostka informovala poslancov, že od nového roku zdraželo uloženie odpadu, platili sme 5 € za 
tonu,  teraz sa poplatok pohybuje od množstva vyseparovaného odpadu   až do výšky 37 € za tonu. 
Čím budeme viac triediť odpad budeme menej platiť za komunál dodala.  
 Jednou z možnosti zvýšenia  množstva triedeného odpadu je aj zriadiť Malú obecnú kompostáreň , 
kde budú občania a obec zo svojich verejných priestranstiev  voziť lístie trávu a konáre / BRKO/ pokiaľ 
im nebudú postačovať domáce kompostéry.   Občania  prídu  na OU,   pracovník ich usmerní kde to 
majú zložiť  a zapíše si množstvo a druh odpadu . Lístie tráva sa uložia do hrobľov,  zakryjú sa 
geotextíliou  a konáre sa budú uskladňovať na jedno miesto , keď ich bude veľa prenajmeme si drvič 
a konáre podrvíme. / časom si možno kúpime vlastný drvič / Ročná kapacita kompostárne je do 100 t.  
Tých 100 t. nám pripočítajú k triedenému odpadu a znížia nám poplatok  za uloženie odpadu. Na 
budúci rok môžeme aj požiadať ministerstvo životného prostredia o príspevok na vedenie 
kompostárne , nie sú to ktovie aké veľké peniaze . Tohto roku bude fungovať len 4 mesiace,  ale tiež 
na budúci rok požiadame o príspevok.  Hroble sú o rozmeroch  dĺžka 5 m a viac , výška 1,5 m, šírka  
2,5 m, prikryté fóliou. 
Obec má prevádzkový poriadok platný od 1.9.202,  ktorý bol schválený odborom životného 
prostredia v Michalovciach. Toto je ekonomická výhoda kompostárne . 
 Ďalšia vec , že stále sa sťažujú občania na pálenie buriny, lístia.  Po napomenutí občanov tvrdia,  že 
kompostéry im nepostačujú,  preto spaľujú. Tým pádom by sa malo zabrániť aj spaľovaniu. 
Kvôli týmto veciam sme zriadili malú obecnú kompostáreň. 
Ďalej dodala, že čo sa odpadu  týka je aj novinka ktorá nás čaká od nového roka a to  zber biologický 
rozložiteľného kuchynského odpadu . Vzhľadom na to, že  obec je vybavená kompostérmi   na 100 %,   
nemusíme platiť za vývoz biologický rozložiteľného kuchynského odpadu .  Nádoby a vrecka na 
kuchynský odpad s vývozom každé dva týždne by stálo obec okolo 7000 € ročne .Výnimkou pre 
biologický odpad je, že   ak obec má kompostéry, tak nemusí platiť.  Takto obec ušetrí  7 tis. Eur.  
Ľoch – či občania dávajú trávu do kuka nádob . 
MŠ musí dávať kuchynský odpad. 
 
 
c) Prečerpávačka obecný klub  
Starostka dodala, že jedným z problémov, ktorý sa už viackrát riešil  v OZ je vybudovanie 
prečerpavačky  pri obecnom klube a nevieme nájsť riešenie. Tento problém sa skladá z dvoch vecí , 
do obecnej žumpy,  ktorá je pri  klube je zvedený odpad z pošty, hasičského klubu , obecného klubu 
a predajne Parihuzová a preto je nevyhnuté vybudovať prečerpávačku,  ktorá by tlačila odpad do 
kanalizácie. Prípojka je medzi  kinom a obchodom Parihuzová tesne za plotom.  
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 Problém je, dodala,  že do  žumpy je zvedená aj dažďová voda z celého klubu,  ktorá nesmie ísť do 
kanála. Preto bude potrebné zabezpečiť  nejakého  odborníka, aby nám poradil,  ako to odpojiť  a kde 
umiestniť prečerpávačku a všetko ponapájať.  
 
Ďalším problémom je, dodala,  dažďová voda. Pokiaľ dažďová voda bude tiecť naďalej do starej 
žumpy a tú budeme stále ťahať je to finančné náročné, lebo  jeden vývoz žumpy  stojí 120,00 € .  
Pokiaľ chceme vyťahať celú žumpu potrebujeme 6-7 vývozov. Keď je daždivé počasie je naplnená za 
mesiac aj skôr. Pokiaľ by sme odpojili dažďovú vodu ,čo s ňou ? Najlogickejšie riešenie by bolo zviesť 
ju cez Lucovičov pozemok alebo Borkov do dolnej priekopy.  Lucovič tam má kuchyňu a Borkovo majú 
garáž  a nesúhlasia. Ešte krajné riešenie viesť ju poza klub a cez pozemok Eštoková , Erdely, Toth 
a Roka do priekopy,  ale verím,  že zo štyroch ľudí sa nájde jeden čo nebude súhlasiť.  Voda sa musí 
ťahať hneď,  keď je naplnená žumpa lebo Borkovým stúpne spodná voda a hneď  majú vodu v pivnici.  
Preto v závere navrhla zavolať nejakého odborníka,   ktorý sa zaoberá s takýmito vecami, aby nám 
pomohol vyriešiť náš problém.  Vyzvala poslancov, aby aj oni niekoho hľadali. 
Maťaš –navrhol  po pozemku Papcuna. 
Ľoch - navrhol osadiť dva veľké plastové nádrže ,jedna by slúžila ako prečerpávačka na odpad a druhá 
by slúžila na dažďovú vodu   a čerpadlom by ju tlačilo do priekopy pred obchodom p. Parihuzovej  – 
odporučil vodomerná šachta 
Mgr.Dankaninová –  zisti mi kontakt  na odborníka aby nám poradil aké čerpadlá by boli vhodné. 
Maťaš – čistenie mostíkov  
Starostka – priekopy sa prečistili, obec mala náklady cca 1000 eur, ale je to zbytočne, pretože  
občania si neprečistili sami pod mostíkami , voda nemá spad,  takže prečistenie priekop nesplnilo 
účel.  
 
d)Noviny obecné 
 Geročová – mala dotaz,  kedy sa majú vydať obecné noviny.  Požiadala o príspevky do novín. 
 
6.  Diskusia 
 Dobák „Lukáš   - Pergola padá – je potrebné ju opraviť. 
Starostka  hovorila k vybudovaniu striežky 2 ks v Materskej škole  v sume 500,00 Eur. Požiadala p. 
Dobáka, aby  zakúpil materiál  a urobil striežky. Obec uhradí faktúru za materiál. 
 
7.   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 19.30 hod.    
 
   
                                                                                                                    ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
 

overovatelia  : 
 

Mgr.Dankaninová  Alexandra.................................... 
                                                     Geročová Ľudmila          ...................................... 
 
 
 
 
Zapísala: 
Marta Mišková       .................................. 
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