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 OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z 15.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 konaného  dňa 14. Decembra   2020 o 17.00  hod. v kancelárii Obecného úradu 

  v Bánovciach nad Ondavou 
 
Prítomní: 
a)  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b)  poslanci OZ: 
     Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,  Maťaš  Ladislav, Ján  Tomáš 
 
     Neprítomní:    ospravedlnení         :  Čuhaničová  Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra 
                                neospravedlnený  :    -/-                          
c)  Ostatní:     
     Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce 
     Mgr. Beáta Baková 
 
     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.  Odborné  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného  rozpočtu obce  Bánovce  nad   
         Ondavou   na roky 2021-2023 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
         Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2021-2023 a návrh  rozpočtu  
         na rok  2021. 
    5.  Rozpočtové opatrenie číslo 2/2020 a  3/2020. 
    6.  Zásady hospodárenia  a nakladania s finančnými prostriedkami obce 
    7.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
    8.  Smernica o ochrane a spracúvaní osobných údajov  
    9.  Návrh VZN číslo 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území    
         obce. 
  10. Návrh VZN číslo 3/2020 o miestnych daniach na území obce. 
  11. Návrh VZN číslo 4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania  
        odpadových vôd. 
  12. Návrh VZN číslo  5/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných  
        prác. 
  13. Návrh VZN číslo 6/2020  o vyhradení  miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných   
        plagátov na verejných priestranstvách obce. 
  14. Návrh VZN číslo 7 /2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce. 
  15. Návrh na vyplatenie ročných odmien poslancom OZ  za rok 2020. 
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  16. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021. 
  17. Informácia podaní žiadosti o poskytnutie dotácie  z Environmentálneho fondu na rok 2021 na  
         Oblasť :Rozvoj odpadového hospodárstve  a obehového hospodárstve z pohľadu odpadov C2         
         a C4 
  18. Rôzne: 

a)  informácia o vyasfaltovaní  miestnej komunikácie – cintorínska cesta spolu s parkoviskom a o    
      vyasfaltovaní  priestranstva  pred Domom smútku. 

       b)    informácia o ukončení prác   1. Etapy osvetlenia miestneho cintorína. 
       c)     informácia o prekrytí  vstupu do budovy Materskej školy. 
  19. Diskusia 
  20. Z á v e r 
 
Za návrh programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :  
 Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,  Maťaš  Ladislav, Tomáš Ján 
 
   

Priebeh rokovania: 
 

2.  Určenie zapisovateľa  a  určenie overovateľov zápisnice 
      Za  zapisovateľku bola poverená  :   Marta Mišková 
 
 Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci :   Maťaš Ladislav   
                                                                                                          Tomáš Ján 
Hlasovanie:  
Za:  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  25. Augusta 2020, na ktorom boli prijaté  uznesenia od čísla  81-82. Uznesenia boli 
splnené. 

Návrh na Uznesenie číslo  83 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. Berie na vedomie 
   Správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ zo dňa  25. Augusta 2020. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav, Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
   4.   Odborné  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného  rozpočtu obce  Bánovce  nad  
         Ondavou   na roky 2021-2023 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
         Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2021-2023 a návrh  rozpočtu  

        na  rok  2021. 

Predkladá:  Mgr. Beáta Baková – účtovníčka OcÚ 
                     Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce 



3 
 

 
V úvode starostka obce dodala, že  návrh rozpočtu a stanovisko HK boli doručené  všetkým 
poslancom e-mailovou poštou. 
Marta Mišková – HK  oboznámila poslancov so stanoviskom, ktoré tvorí prílohu zápisnice č. 1. 
Mgr. Beata Baková:  oboznámi la so  správou spracovania  návrhu rozpočtu, ktorá tvorí prílohu  
zápisnice č. 2  a rozpočet na roky 2021-2023 prílohu č. 3. 
Starostka k výdavkovej časti rozpočtu dodala, že  výdavky  sú rozpočtované iba na  bežný chod. 
Žiadne investičné akcie nie sú plánované,  dotácie pre spoločenské  organizácie boli rozpočtované tak 
ako po iné roky. Všetko závisí  od MF SR ako  bude poukazovať  pre obce podielové dane.  

 
Diskusia: 
Tomáš – zvýšiť zálohu za elektrickú energiu   v obchode, nakoľko je tam vysoká spotreba, aby sa 
predišlo vysokému nedoplatku, ktorú bude treba zaplatiť naraz. 
Starostka uvidí, že teraz v  januári príde faktúra -  ročné zúčtovanie a podľa spotreby sa upraví aj 
mesačná splátka. 
Mgr. Baková – povedala, že vedúci  je si vedomí, že má vysokú spotrebu el. energie  a nedoplatok 
zaplatí. 
Starostka požiadala poslancov, aby zvážili zakúpenie pre obec malého traktora, ktorý obec 
nevyhnutne potrebuje.  Ďalej mala požiadavku zakúpenia  malej autobusovej zastávky pri  ihrisku 
a obkladačiek do MŠ, kde je potrebné obložiť WC.  
Geročová, Ľoch –  autobusová zastávka  je potrebná , súhlasili so zakúpením, nakoľko pred dažďom 
a vetrom sa niet tam kde ukryť. 
Poslanci súhlasili aj so zakúpením malého traktoríka a materiálu pre MŠ z rezervného fondu obce.  
V závere bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 84   
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
K odbornému  stanovisku  hlavnej  kontrolórky k  návrhu viacročného  rozpočtu obce  Bánovce   

nad Ondavou   na roky 2021-2023 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
K návrhu  viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2022-2023 a k návrh rozpočtu 

na rok  2021 
 

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 2021-2023 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
   b)   Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2021-2023 a návrh  
          rozpočtu na rok  2021. 
   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. 
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III.  S ch v á ľ u j e : 

A) Rozpočet obce Bánovce nad Ondavou na rok 2021 takto: 
- Rozpočtové príjmy vo výške ..........................................   258 238,90  Eur 
- Rozpočtové výdavky vo výške   .....................................    258 238,90  Eur 
     bez pripomienok 

B) Čerpanie prostriedkov z Rezervného fondu v roku 2020 na nákup malotraktora v hodnote 
4 200 Eur.  

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

 
 5.  Rozpočtové opatrenie číslo 2/2020 a  3/2020. 
Predkladá: Mgr. Beáta    Baková   - účtovníčka   k tomu dodala, že zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 2 a 3. v súlade so smernicou 4/2012 § 6 vykonala starostka obce. Rozpočtové opatrenie  
číslo 2 tvorí prílohu zápisnice č. 4  a rozpočtové opatrenie číslo 3 tvorí prílohu zápisnice č. 5.   
 Rozpočtové opatrenie sa týka zapojenia cudzích prostriedkov (ŠR a ostatné zdroje) do rozpočtu a 
navýšením príjmov a znížením výdavkov vlastných prostriedkov rozpočtu a presuny medzi položkami 
kategórii rozpočtovej klasifikácie podrobne oboznámi so zmenou rozpočtu.  
             

Diskusia: 
Starostka k tomu dodala, že najvýznamnejšie presuny  sa týkajú navýšenia výdavkov na čistiace a 
dezinfekčné prostriedky (opatrenia proti CORONA vírusu) vo výške 2 300 Eur; výdavky na I. etapu 
osvetlenia cintorína 2 700 Eur (z vlastných) a 1 000 Eur (Nadácia EPH); výdavky na vývoz kontajnera z 
cintorína 300 Eur; nákup KUKA nádob, a výdavky z dotácie DPO SR 3 000 Eur - kryté sú presunutými 
prostriedkami ako napr.  zrušený bánovský ČURBES – 4 000 Eur – zaplatil sa cintorín. Kamerový 
systém nefungoval pri autobusovej zástavke a MŠ.  Bola zakúpená špeciálna  baterka. 
Po oboznámení s rozpočtovými opatreniami a diskusii bol predložený 

. 
Návrh na Uznesenie číslo 85 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

K rozpočtovému opatreniu číslo 2/2020 a 3/2020 zo dňa 30.6.2020 a 30.9.2020 
 
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. Berie na vedomie  

a) zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 2/2020 a 3/2020 zo dňa 30.6.2020 a 30.9.2020 
na vykonané starostkou obce na základe predloženého    návrhu , ktorý je prílohou zápisnice 
 č.4 a č. 5. 

 
Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
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Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
6.  Zásady hospodárenia  a nakladania s finančnými prostriedkami obce 
Predkladá:  starostka obce  
Dodala, že tieto Zásady sú dôležitým dokumentom pre obec a z dôvodu novelizácie zákonov je 
potrebné ich aktualizovať.  Zásady boli doručené všetkým poslancom e-mailom. Tvoria prílohu 
zápisnice č. 6. 
Mgr. Baková – účtovníčka k tomu dodala, že zmeny a doplnky týchto zásad schvaľujú poslanci  OZ.  
Nakoľko k týmto Zásadám  .... neboli  vznesené žiadne pripomienky, bol predložený  
 

Návrh na Uznesenie číslo 86 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  v  súlade s § 4 ods. 3 písm. a) zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe  zákona 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy   v z. n. p.  
 
I. S ch v á ľ u j e : 
  Zásady hospodárenia  a nakladania s finančnými prostriedkami obce. 
 

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

    7.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Predkladá:  Mgr.  Baková k tomu dodala, že aj tento dokument je veľmi dôležitý pre obec 
a v súvislosti s novelizáciou zákona bol aktualizovaný  a tvorí prílohu zápisnice č. 7. Podrobne 
oboznámila poslancov ako má obec so svojim majetkom nakladať, aby nebol porušovaný zákon 
o majetku obcí.  
 Starostka obce k tomu dodala, že každý predaj obecného majetku schvaľuje OZ, ako aj zmeny 
a doplnky týchto Zásad.  Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 87 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 9  odst. 1 zákona 138/1991 Z. z. 
o majetku obcí  v z. n. p.  
 
I. S ch v á ľ u j e : 
   Zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom  obce. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
    8.  Smernica o ochrane a spracúvaní osobných údajov  
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Predkladá:  starostka obce -Informovala poslancov  so Smernicou o ochrane osobných údajov - GDPR,  
ktorá má nahradiť doterajšiu smernicu , pretože musí spĺňať nové nariadenie Európskej únie.  Je to 
interná smernica, ktorú vydáva starosta obce, poslanci  sú iba informovaní o jej vydaní. Príloha č. 8. 
Po oboznámení  bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 88 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou   
 
I.Berie na vedomie 
  Smernicu o ochrane a spracúvaní osobných údajov schválenú starostkou obce Ľudmilou Ďurčákovou  
  1.7.2020 vypracovanú v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  
  a zmene a doplnení niektorých zákonov  a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ)  
  2016/679 o  ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto  
  údajov  (smernica  GDPR). 
    

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
    9.  Návrh VZN číslo 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na  
       území obce. 
Predkladá:  starostka obce  - k tomu dodala, že  každá prevádzka v obci musí  mať stanovené 
otváracie hodiny. Z toho dôvodu je potrebné prijať VZN. Príloha č. 9. 
Nakoľko k tomuto VZN neboli vznesené pripomienky ani  iné návrhy bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 89 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  
   na   území obce. 
 

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

VZN číslo  2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na   území obce. 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
Zo dňa 14. decembra 2020 

 
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.  
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U z n á š a sa 
Na VZN číslo  2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na   území obce. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
 10. Návrh VZN číslo 3/2020 o miestnych daniach na území obce. 

Predkladá:  starostka obce  - k tomu dodala, že dôvodom vypracovania návrhu tohto VZN bolo, že 
v predchádzajúcom VZN neboli uvedené vodné plochy, ktoré bolo potrebné doplniť, aby sme mohli 
vyrubiť daň. V závere dodala, že naša obec má najnižšie dane v okolí a preto bude potrebné 
v budúcnosti sa týmto zaoberať a prijať nové VZN. Príloha č. 10. 
Nakoľko k návrhu VZN neboli žiadne pripomienky ani návrhy bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 90 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  3/2020 o miestnych daniach   na   území obce. 
 

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

VZN číslo  3/2020 o miestnych daniach   na   území obce 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
Zo dňa 14. decembra 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa  § 6  odst. 1 zákona 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
 
U z n á š a sa 
Na VZN číslo  3/2020 o o miestnych daniach  na   území obce.. 
 

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

  11. Návrh VZN číslo 4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania  
        odpadových vôd. 
Predkladá:  starostka obce  - informovala so VZN č. 4/2020 . VZN tvorí  prílohu číslo 11. 
Nakoľko v rámci diskusie neboli vznesené žiadne pripomienky  ani doplňujúce návrhy bol predložený 
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Návrh na Uznesenie číslo 91 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného  
   odvádzania  odpadových vôd. 
 

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

VZN číslo  4/2020 o  spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného   odvádzania  
odpadových vôd. 

 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou zo dňa 14. decembra 2020 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa  § 4  odst. 5 písm. a) bod 5 zákona 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona 442/2002  Z.z. o o verejných vodovodoch 
a kanalizáciách a zákona 276/2001 v z.n.p. 
 
U z n á š a sa 
na VZN číslo 43/2020 o  spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného   odvádzania  
odpadových vôd. 
 

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

 
 
  12. Návrh VZN číslo  5/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných  
        prác. 
Predkladá:  starostka obce  - informovala so VZN č. 5/2020 . VZN tvorí  prílohu číslo 12. 
Nakoľko v rámci diskusie neboli vznesené žiadne pripomienky  ani doplňujúce návrhy bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 92 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  5/2020 o  povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán  
   záchranných  prác. 
 

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

VZN číslo  5/2020 číslo  o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán 
záchranných  prác. 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou Zo dňa 14. decembra 2020 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa  § 6  odst.2  zákona 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona  7/2010  Z.z. o ochrane pred povodňami  v z.n.p. 
 
U z n á š a sa 
na VZN číslo 5/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných  prác. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
  13. Návrh VZN číslo  6/2020  o vyhradení  miest a stanovení podmienok na umiestňovanie 
volebných   plagátov na verejných priestranstvách obce. 
Predkladá:  starostka obce  - informovala so VZN č. 6/2020 . VZN tvorí  prílohu číslo 13. 
Nakoľko v rámci diskusie neboli vznesené žiadne pripomienky  ani doplňujúce návrhy bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 93 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  6/2020 o vyhradení  miest a stanovení podmienok na umiestňovanie  
  volebných   plagátov na verejných priestranstvách obce. 
 

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

VZN číslo  6/2020 o vyhradení  miest a stanovení podmienok na umiestňovanie 
volebných   plagátov na verejných priestranstvách obce. 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
Zo dňa 14. decembra 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa  § 4  odst.5 bod.6  zákona 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona  181/2014  Z.z. o volebnej kampani a zákona 85/2005 Z.z. 
o politických stranách  v z.n.p. 
 
U z n á š a sa 
na VZN číslo  6/2020 o vyhradení  miest a stanovení podmienok na umiestňovanie   volebných   
plagátov na verejných priestranstvách obce. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
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Proti:-0-   
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
14. Návrh VZN číslo 7 /2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce. 
Predkladá:  starostka obce  - informovala so VZN č.7/2020 . VZN tvorí  prílohu číslo 14. 
V závere dodala, že nakoľko v obci je  kanalizácia, každý ma byť napojený.  Avšak nie je to tak, tak 
toto VZN rieši doposiaľ existujúce žumpy. 
 
Diskusia: 
Geročová – mala dotaz - aká je napojenosť  obyvateľov na kanalizáciu . 
Starostka – Nie je každá domácnosť  napojená, nakoľko sú na niektorých uliciach technické  
problémy.  
Tomáš – hovoril, že  niektorí občania majú zasypané priekopy  a pri väčších dažďoch voda nemá kde 
odtekať. Nakoľko sa jedná o MK, ktorá je majetkom obce málokto žiada obec  o súhlas na zasypanie 
priekopy. Z toho dôvodu navrhol, aby OZ prijalo VZN, ktoré by určilo podmienky zasypania priekopy 
a pri porušovaní VZN by obec mohla  vyrúbať   pokutu. 
Geročová –  súhlasila s p. Tomašom a navrhla prijať VZN a pri porušení uložiť pokutu. Inakšie riešenie 
nie je.  
Starostka hovorila, že p. Hubler  z  OÚ  odbor dopravy  Michalovce vykonáva po obciach  kontroly, 
koľko rozhodnutí  obec vydala na  zasypanie priekop pri MK . V závere starostka dodala, že spracuje 
návrh takéhoto VZN a predloží na prerokovanie OZ.  
Po oboznámení so VZN a diskusných príspevkoch  bol predložený 

 

Návrh na Uznesenie číslo 94 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh VZN číslo 7 /2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce. 
 

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

VZN číslo 7 /2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 

 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
Zo dňa 14. decembra 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa  § 4  odst.5 písm. a) bod.6  zákona 
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona  442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch  
a zákona 276/2001  Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  v z. n. p. 
 
U z n á š a sa 

na VZN číslo 7 /2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 
 

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

 
15. Návrh na vyplatenie ročných odmien poslancom OZ  za rok 2020. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce oboznámila poslancov s návrhom na vyplatenie 
ročných odmien pre poslancov OZ za rok 2020. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 15. 
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky, bol predložený 
 
 

Návrh na Uznesenie číslo 95 

Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 
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 2020 podľa  
   priloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice č. 15.   
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021. 
Predkladá: Marta Mišková – HKO obce 
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zaslaný všetkým poslancom e-mailovou poštou. Príloha č. 16. 
Nakoľko k predloženému návrhu plánu neboli vznesené pripomienky, bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 96 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I.S ch v á ľ u j e : 
   Plán kontrolnej činnosti  HK na I. Polrok 2021. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
 17. Informácia podaní žiadosti o poskytnutie dotácie  z Environmentálneho fondu na rok 2021 na  
         Oblasť :Rozvoj odpadového hospodárstve  a obehového hospodárstve z pohľadu odpadov C2         
        a C4 
Predkladá:  starostka obce informovala poslancov, že v termíne do 10.12 . 2020 bola odoslaná žiadosť  
o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 na oblasť   C 2 – týka zakúpenia  drvič 
– mlčovač 5 % spoluúčasť  a C4 – zakúpenie traktora s vlečkou  do výšky 80 tis. Eur bez spoluúčasti 
obce.    
Po oboznámení so žiadosťami bol predložený 
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Návrh na Uznesenie číslo 97 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Berie na vedomie   
   Informáciu o  podaní žiadosti o poskytnutie dotácie  z Environmentálneho fondu na rok 2021 na  
   Oblasť :Rozvoj odpadového hospodárstve  a obehového hospodárstve z pohľadu odpadov C2         
   a C4. 
 

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

a) Informácia o asfaltovanie cintorínskej cesty a pred domom smútku 
starostka  informovala  poslancov  o vyasfaltovaní  miestnej komunikácie – cintorínska cesta 
spolu s parkoviskom a o   vyasfaltovaní  priestranstva  pred Domom smútku.  Cintorínska cesta 
stala 50 887.9  Eur, plocha pred  domom smútku stala  4 826,76,00 Euro.   
Maťaš – poslanec OZ  vtedy  dozeral na  asfaltovanie cintorínskej cesty. Problém bol v tom, že p. 
Staroškovič  chcel rozšíriť cestu pred svojim domom, aby tam mohli parkovať tri auta. Svojim 
správaním sa veľmi hrubo správal k robotníkom, ktorí asfaltovanie vykonávali. Asfaltovanie 
cesty robili v súlade s projektovou dokumentáciou. V závere p. Maťaš dodal, že práce boli 
urobené kvalitne  a vyjadril spokojnosť. 
 

     b)  informácia o ukončení prác   1. Etapy osvetlenia miestneho cintorína. 
           Osvetlenie urobené, firma – veľká spokojnosť, hodiny sa dajú nastaviť. Občania obce sú  
           spokojní. Celkové finančné náklady boli vo výške  3 444,96 Eur z toho 1.000,00 Eur boli  
           poukázané z Nafty. Je potrebné urobiť ešte druhú etapu, aby bol  osvetlený celý cintorín. 
 
      c) informácia o prekrytí  vstupu do budovy Materskej školy. 

           Starostka k tomu dodala, že prekrytie strechy urobil p. Dobák – poslanec OZ v rámci svojho  

           voľna. Práce boli urobené veľmi kvalitne, je veľká spokojnosť.  Celkové náklady obce na  

           striežku  boli vo výške 775,00 Eur. 

 

 19. Diskusia 

   Tomáš – upratovačka MŠ – polovičný úväzok ,  
                    Požiarnici išli vonku s požiarnickým  autom – či hlásia výjazd  
                    Riešiť vchodové dvere na Poštu a previesť maľbu priestorov, nakoľko všetko je veľmi  
                    ošarpané. 
  Starostka -  o každom výjazde je informovaná, podpisuje  mu každý výjazd.  
  Dobák – mal dotaz či zamestnanci  ŠJ  nemajú nárok na pracovnú odev. 
 Starostka – Kuchárka ŠJ má nárok na pracovnú odev, avšak túto jej má zakúpiť vedúca ŠJ 
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  20. Z á v e r 

Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa poďakovala 
prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila o 20.30  hodine. 

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

overovatelia  : 
Maťaš Ladislav .................................... 

                                                         Tomáš Ján        ...................................... 
 
 
 
Zapísala: 
Marta Mišková       .................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


