OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
konaného dňa 8. Februára 2021 o 15.00 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: -/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 Durčáková 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. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc občanom obce Bánovce nad Ond. postihnutých
výbuchom plynu v rodinnom dome pop. č. 169 v piatok 5.2.2021.
5. Rôzne.
6. Diskusia
7. Z á v e r
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

Priebeh rokovania:
2. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola poverená : Mgr.Dankaninová Alexandra
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci : Geročová Ľ, Ľoch P
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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 14.12.2020, na ktorom boli prijaté uznesenia od čísla 83-97. Uznesenia boli splnené.
V závere bol predložený návrh na

Uznesenie číslo 98
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 14.12.2020.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

4. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc občanom obce Bánovce nad Ond. postihnutých
výbuchom plynu v rodinnom dome pop.č. 169 v piatok 5.2.2021.
Predkladá: P. Ľudmila Geročová – zastupkyňa starostky obce
v úvode informovala poslancov o nepriaznivej situácii, ktorá sa stala v piatok ráno 5. Februára 2021
o 7.20 hod. v našej obci. Obrovský výbuch plynu zdemoloval rodinný dom pop .č. 169 p. Miloša
Varkondu, z ktorého zostali len ruiny. Tlaková vlna poškodila aj susedné rodinné domy, na ktorých
došlo k poškodeniu striech, okien, dverí, lustrov, popraskané stropy, poškodená kúpeľňa, fasády,
oplotenia , vnútorného zariadenia rodinných domov a pod. Jedno šťastie bolo , dodala, že nikto
neprišiel o život. Vlastník domu p. Varkonda utrpel ťažké zranenia a je toho času v nemocničnom
ošetrení. Jeho dom je celý zdemolovaný . V závere dodala, že toto zasadnutie OZ iniciovala na
podnet obyvateľov obce ale aj cudzích občanov z okolitých obcí a miest , aby sa v obci uskutočnila
dobrovoľná zbierka na pomoc postihnutým občanom našej obce a predložila návrh na „Vyhlásenie
dobrovoľnej zbierky“ na pomoc postihnutým občanom obce spôsobenú výbuchom plynu v rodinnom
dome pop. č. 169 dňa 5. Februára 2021.
V rámci diskusie sa poslanci jednohlasne zhodli, že treba pomôcť postihnutým občanom touto
explóziou plynu a odporučili vyhlásiť dobrovoľnú zbierku s tým, že nakoľko sa jedná o päť
domácnosti je potrebné zriadiť aj päť transparentných účtov, pre každú rodinu samostatne, aby
potom pri prerozdeľovaní zbierky nedošlo k nedorozumeniam. Ďalej odporučili, aby sa dobrovoľná
zbierka začala od 15.2.2021 do 30.4.2021. V závere požiadali starostku obce, aby vstúpila do jednania
s bankou o vytvorení transparentných účtov pre uvedený účel.
Po rozsiahlej diskusii bol predložený návrh na
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Uznesenie číslo 99
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 4 ods. 3 písm. b), § 7, § 9 ods. 2 a § 11 pism. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
I. Berie na vedomie:
Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc občanom obce Bánovce nad Ond.
postihnutých výbuchom plynu v rodinnom dome pop. č. 169 v piatok 5.2.2021.
II. Vyhlasuje
dobrovoľnú zbierku na pomoc občanom obce Bánovce nad Ond. postihnutých výbuchom plynu
v rodinnom dome pop. č. 169 v piatok 5.2.2021.
Usporiadateľ zbierky: Obec Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou pop č. 191
072 04 Trhovište, IČO: 00325015, DIČ: 20738742
Účel dobrovoľnej zbierky
Finančná pomoc postihnutým občanom obce Bánovce nad Ond. spôsobenú výbuchom plynu
v rodinnom dome pop. č. 169 v obci Bánovce nad Ondavou dňa 5. Februára 2021 o 7.20 hod. na
zabezpečenie sociálnych, materiálnych a finančných potrieb.
Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:
a) Zaslaním finančných prostriedkov na transparentné účty obce Bánovce nad Ondavou:
1. účet)
2. účet)
3. účet)
4. účet)
5. účet)

SK57 5600 0000 0042 3939 2016 , Prima banka, a.s.,
SK88 5600 0000 0042 3939 6017 , Prima banka, a.s.,
SK36 5600 0000 0042 3939 8020, Prima banka, a.s.,
SK53 5600 0000 0042 3939 1021, Prima banka, a.s.,
SK39 5600 0000 0042 3939 3019, Prima banka, a.s.,

variabilný symbol: 169
variabilný symbol: 167
variabilný symbol: 170
variabilný symbol: 150
variabilný symbol: 168

b) V hotovosti do pokladnice s označením ,,Dobrovoľná zbierka“ umiestnenej na OcÚ v Bánovciach
nad Ondavou počas úradných hodín na OcÚ.
Miesto konania dobrovoľnej zbierky : Obec Bánovce nad Ondavou
Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 15.2.2021 do 30.4.2021.
Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky:
Zbierka bude zabezpečovaná pracovníkmi obce. Náklady spojené s materiálnym zabezpečením (napr.
kopírovanie) budú hradené z rozpočtu obce.
Vyúčtovanie zbierky, jej použitie a kontrola:
Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky
a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať starostka obce na Obecnom
zastupiteľstve v Bánovciach nad Ondavou, zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli obce, na
webovej stránke obce www.banovcenadondavou.sk, prípadne v médiách. Kontrolu použitia
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finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce. Informácie o zbierke do pokladnice na OcÚ
budú priebežne zverejňované na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Geročová Ľudmila, Peter Ľoch,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

5. Diskusia

6. 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 18.30 hodine.

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

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

Zapísala:
Mgr.Dankaninová Alexandra ..................................
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