OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
konaného dňa 13. decembra 2021 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, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš.
Neprítomný: ospravedlnený
: -/neospravedlnený : -/c) Ostatní:
Beáta Baková - účtovníčka
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 7
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.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice .
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad
Ondavou na roky 2022-2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022.
Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2022-2024 a návrh rozpočtu
na rok 2022.
5. Rozpočtové opatrenie číslo 3/2021 a 4/2021.
6. Správa audítora za rok 2020
7. Návrh VZN číslo 6/2021 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce.
8. Návrh VZN číslo 7/2021 dodatok č.1 k VZN 3/2020 o miestnych daniach na území obce .
9. Prejednanie žiadosti p. Platonovej a p.Babjakovej
10. Vyhodnotenie VO oprava strechy komunitného centra
11. Informácia o rozpočte na stavebné úpravy obecného úradu a múzea
12. Návrh na vyplatenie ročných odmien poslancom OZ za rok 2021.
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022.
14. Rôzne:
a) Informácia o plánovanom nákupe prídavného zariadenia za traktorik.
b) informácia o ukončení prác 2. Etapy osvetlenia miestneho cintorína.
c) informácia o nákupe autobusovej zastávky pred OU.
15. Diskusia
16. Z á v e r
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Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0Pán poslanec Ján Tomáš predniesol doplnenie programu v bode „Rôzné“ v bode e) dokúpiť kameru
na cintorín.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

Priebeh rokovania:
2. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola poverená : Ľudmila Geročová
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci : Tomáš Ján
Maťaš Ladislav
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. :
Kontrolu uznesení previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že posledné zasadnutie OZ sa
uskutočnilo 10.9.2021, na ktorom boli prijaté uznesenia od čísla 120-127. Uznesenia boli splnené.

Návrh na Uznesenie číslo 128
Z rokovania 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 10.9.2021.

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

2

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad
Ondavou na roky 2022-2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022.
Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2022-2024 a návrh rozpočtu
na rok 2022.
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka OcÚ
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Baková - Vysvetlenie niektorých kapitol :
- Strecha na komunitnom centre – zahrnutá v návrhu rozpočtu na rok 2022
- Prestavba Múzea – kancelárie OcÚ nie je zahrnutá, bude to prerokované v bodoch 10 a 11
- prerokovanie rozpočtu na plyn – bývalá pošta, ktorá už neužíva budovu.
- ODSTUPNÉ STAROSTKY - končí volebné obdobie, musím napočítať odstupné starostky
v prípade, že by starostka nekandidovala na ďalšie volebné obdobie alebo nebola zvolená.
- V návrhu je aj mzda jedného zamestnanca na kosenie na ½ úväzok na 6 mesiacov v prípade
nejakých projektov zamestnanosti ÚPSVaR.
Rozpočet príloha č. 1 a stanovisko HK príloha č.2.
V diskusii vystúpili:
P.Dankaninová – Výšku odstupného pre starostu určuje zákon?
P. Baková – Áno, výšku určuje zákon o platových pomeroch starostov a to podľa toho, koľko
volebných období po sebe starosta vykonával funkciu. V našom prípade je to viac ako 3 volebné
obdobia, takže jej prináleží päťnásobok priemerného mesačného platu.
V závere diskusie sa poslanci dohodli, že v roku 2022 bude obec naďalej platiť poplatky na udržanie
pripojenia na plyn a elektrinu v budove bývalej Pošty. Môže nastať situácia, že sa nájde využitie
budovy, obec nebude musieť platiť za znovu pripojenie plynomeru a elektromeru.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, starostka predložila

návrh na Uznesenie číslo 129
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
K odbornému stanovisku hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce
nad Ondavou na roky 2022-2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022.
K návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2023-2024 a k návrh rozpočtu
na rok 2022
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 2022-2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022.
b) Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2022-2024 a návrh
rozpočtu na rok 2022.
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.

3

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
2022.
III. Schvaľuje:
Rozpočet obce Bánovce nad Ondavou na rok 2022 takto:
- Rozpočtové príjmy vo výške .......................................... 313 073,90 Eur
- Rozpočtové výdavky vo výške ..................................... 313 073,90 Eur
s navýšením v kapitálovom rozpočte vo výške 95 000,00 Eur a to na Stavebné úpravy budovy
Obecného úradu a Múzea Pavla Horova.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: Mgr. Alexandra Dankaninová
5. Rozpočtové opatrenie číslo 3/2021 a 4/2021.
Predkladá: Mgr. Beáta Baková
- účtovníčka - podrobne oboznámila poslancov so zmenami
rozpočtu podľa položiek.
Najvýznamnejšie zmeny v RO č. 3 tvorí zapojenie prostriedkov do výdavkov rozpočtu na
stavbu 2. etapy osvetlenia cintorína v sume 1 000 Eur a sumu 4 338,80 Eur z vlastných prostriedkov.
V RO č. 4 bolo zapojenie nenormatívnych prostriedkov na predprimárne vzdelávanie (MŠ) vo
výdavkoch v sume 2 499 Eur a 150 Eur na špecifické výdavky na opatrenia COVID – 19 pre
zamestnancov škôl a zariadení. Z nich sa bude financovať testovanie zamestnancov 1x do týždňa
(neočkovaných a neprekonaných) a výdavky na dezinfekciu, respirátory a pod. Ďalšie zapájané
výdavky: na REGOB, REGAD, ŽP, odmenu skladníkovi CO, z príjmov z dobývacieho priestoru –
1 994,33 Eur sme financovali opravu nášho vodovodu-studňa a časť výdavkov v odpadovom
hospodárstve. Zmenu vo výdavkoch – navýšenie tvoria o. i. revízie elektrickej energie v obecných
budovách 1 258 Eur a nákup dvojkrídlovej vitríny – úradnej tabule v hodnote 1 017 Eur.
V kapitálovom rozpočte tvoria zmenu navýšenia výdavkov na autobusovú čakáreň 3 230 Eur
a projektovú dokumentáciu na stavebné úpravy budovy Múzea a obecného úradu – 2 900 Eur.
Nakoľko zo strany poslancov neboli vznesené pripomienky ani dotazy, bol predložený

návrh na Uznesenie číslo 130
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
K rozpočtovému opatreniu číslo 3/2021 k 30. 9. 2021 a 4/2021 k 13. 12. 2021
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 3/2021 k 30.9.2021 na vykonané starostkou
obce na základe predloženého návrhu , ktorý je prílohou zápisnice č.3
II.S ch v a ľ u j e:
zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 4/2021 k 13. 12. 2021 - rozpočtové opatrenia tvorí
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prílohu zápisnice.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
6. Správa audítora za rok 2020
Starostka – správa bola odoslaná e- mailovou poštou. Príloha č. 4. Nakoľko k správe neboli vznesené
dotazy, bol predložený

návrh na Uznesenie číslo 131
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
K správe nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky
obce Bánovce nad Ondavou zostavenej k 31.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce Bánovce nad Ondavou zostavenej
k 31.12.2020.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: .0
Zdržali sa hlasovania: 0
7. Návrh VZN číslo 6/2021 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce povedala, že
obec Bánovce nad Ondavou nemenila poplatky za komunálny odpad na rok 2022. Ale zo zákona sa
musí schvaľovať VZN aj keď nie je zmena. Na budúci rok budeme musieť prehodnotiť poplatky,
nakoľko už teraz obec dopláca okolo 5000 Eur. Dostali sme list od firmy Fúra, v ktorom nám
oznámili zdraženie vývozu odpadu na rok 2022 bez uvedenia sumy. Po oboznámení výšky zdraženia
vývozu odpadu , keď nám to nebude vyhovovať budeme musieť vstúpiť do rokovania aj s inou
spoločnosťou . Príloha číslo 5.
V rámci diskusie vystúpili:
Maťaš: Treba zistiť či mesto Michalovce by nám nebralo odpad.
Starostka : pokiaľ viem doteraz nebrali ale preveríme a ponúkala sa nám aj firma KOSIT Košice.
Všetko záleží od toho ako zdvihne poplatky firma Fúra.
Po oboznámení so VZN a vznesených diskusných príspevkoch bol predložený
návrh na Uznesenie číslo 132
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
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predložený návrh VZN číslo 6/2021 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na
území
obce.

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

VZN číslo číslo 6/2021 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce.
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.
U z n á š a sa
na VZN číslo 6/2021 o o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce.

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

8. Návrh VZN číslo 7/2021 dodatok č.1 k VZN 3/2020 o miestnych daniach na území obce .
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Firma Futurum, EEG reality podali daňové priznanie a podľa toho sme im vyrúbali daň. Teraz prešiel
majetok na firmu Interagros a tá podala nové daňové a dala si urobiť a zakresliť budovy urobili si
v tom poriadok a nám sa daň ponížila o 2800 €. Tak ja navrhujem tento schodok na budúci rok trochu
zmenšiť tým že dvihneme daň za stavebné pozemky mimo intravilánu obce pre podnikateľské účely.
Navrhujem zvýšenie 0,25 % na 1,25 % tak máme schválenú aj daň pod slnečnou elektrárňou.
VZN príloha číslo 6.
Poslanci k predloženému návrhu VZN nemali pripomienky, bol predložený
návrh na Uznesenie číslo 133
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
predložený návrh VZN číslo 7/2021 dodatok č.1 k VZN 3/2020 o miestnych daniach na území obce

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

VZN číslo 7/2021 dodatok č.1 k VZN 3/2020 o miestnych daniach na území obce.
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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.
U z n á š a sa
na VZN číslo 6/2021 dodatok č.1 k VZN 3/2020 o miestnych daniach na území obce

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: 0.
Zdržali sa hlasovania: 0
9. Prejednanie žiadosti p. Platonovej a p.Babjakovej
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Starostka informovala poslancov sa žiadosťami, kde sa jedná o odkúpenie pozemku pod ich domami
a predzáhradkami , ktorý je vo vlastníctve obce. Je to komplikované, ale chce vedieť stanovisko
poslancov, aby zvážili či im pozemok predáme, keďže ho užívajú už skoro 60 -70 rokov . Niekedy
tam bola dolina plná vody a kriaky ,všetko vyčistili a roky udržujú. Predaj by sa uskutočnil
s prihliadnutím na osobitný zreteľ. Jedná sa o parcelu E 480 a parcelu C 483/11. Dodala, že zatiaľ
nebudeme nič schváľovať, musíme mať geometrické plány oboch pozemkov , aby sme vedeli presne
o koľko m2 sa jedná . V závere dodala, že len chce vedieť, či s tým budete súhlasiť, aby zbytočne
neplatili za GP.
V rámci diskusie vystúpili:
Tomáš - Nech si dajú urobiť geometrický plán Platonoví a Babjakoví a OZ to prerokuje.
S tým návrhom súhlasili aj ostatní poslanci. V závere bol predložený
návrh na Uznesenie číslo 134
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo a berie na vedomie :
Žiadosť p. Platonovej a p. Babjakovej o odkúpenie pozemku.

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

10. Vyhodnotenie VO oprava strechy komunitného centra
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce –
K tomu dodala, že na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve sme sa dohodli , aby sme zachránili
budovu bývalého kina a postupne ju prerobili začneme s prekrytím budovy .Zároveň predložila
cenové ponuky. Predpokladaná cena zákazky podľa projektanta Ing. Danko 41 237,89 Eur.

Cenové ponuky boli predložené týmito firmami:
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1. Matúš Tomko – MAŤO - 31025,46 Eur.
2. JaN Dách s.r.o. – 25 318,99 Eur.
3. Bačák Igor - 30587,77 Eur.
Najvýhodnejšia cenová ponuka, kde bola najnižšia cena predložila firma: JaN Dách s.r.o. vo výške
25 318,99 Eur.
V rámci diskusie vystúpili:
P. Dandaninová – Ak dáme opraviť strechu, kedy sa bude pokračovať v ďalších prácach na budove ?
Starostka - Keď zase ušetríme peniaze alebo bude nejaká výzva tak sa prihlásime.
P.Dankaninová – Keby sme použili prostriedky, ktoré sú naprojektované na prestavbu múze na
obecný úrad na budovu komunitného centra?
Starostka- To by bolo na prestavbu komunitného centra málo. Ak opravíme strechu, možno vyhlásia
nové výzvy alebo získame inak prostriedky. Na nové stavby zo štátneho rozpočtu prostriedky
nedávajú, len na rekonštrukcie a na energetické zvýhodnenie budovy.
Po oboznámení s cenovými ponukami a vznesených diskusných príspevkov bol predložený
návrh na Uznesenie číslo 135
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. berie na vedomie:
Oboznámenie s výsledkom verejného obstarávania opravy strechy komunitného centra.
II. S ch v a ľ u j e:
Dodávateľa opravy strechy komunitného centra firmou JaN Dach s.r.o. s celkovými finančnými
nákladmi 25 318,99 Eur s DPH.
III. Poveruje
Starostku obce Ľudmilu Ďurčákovú podpísaním zmluvy s firmou JaN Dach s.r.o.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, , Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: Mgr. Alexandra Dankaninová
11. Informácia o rozpočte na stavebné úpravy obecného úradu a múzea
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce – oboznámila poslancov s rozpočtom na stavebné
úpravy a dodala, že priestory Obecného úradu sú v takom stave, že v takých podmienkach sa nedá
pracovať. Je to bývalý školský byt, ktorý je nevyhovujúci na kancelárske účely. Vykurovanie je len
v kanceláriách, ostatné miestnosti sú nevykurované a tým vzniká pleseň. Je to aj z hygienických
podmienok nevyhovujúce. Všetky OcÚ v širokom okolí sú v lepšom technickom stave.
Samozrejme, že nechceme zrušiť Múzeum, sme patrične hrdý na nášho rodáka P. Horova a tým, že
máme múzeum sme jedná z mala obci .Len ho prenesieme do vrchnej časti . V budove terajšieho
obecného úradu bude knižnica a miestnosť pre spoločenskú činnosť.
V závere dodala, že máme vypracovanú projektová dokumentáciu – úprava celého prízemia -prvá
miestnosť bude rozdelená na dve menšie. V druhej miestnosti bude kancelária starostu a zasadačka.
Z knižnice bude kuchynka a technická miestnosť. Celé prízemie bude uzatvorené. Naprojektované je
podlahové kúrenie. Znížené stropy tak, aby sa nemuseli meniť okná. Celkové finančné náklady na
tieto práce predstavujú sumu SPOLU 98 307,32 Eur,
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z toho
Rozpočet – stavebné riešenia – 47 389,21 Eur.
Vykurovanie – 35 623,00 Eur
Zdravotechnika -784,93 Eur
Elektroinštalácia – 14 509,86 Eur
V rámci diskusie vystúpili:
Geročová - Rozumela som dobre, že v rezervnom fonde máme našetrené na obidve akcie. Myslím si,
že hodnota peňazí klesá, ceny materiálu rastú, tak by sme sa mali čím skôr do rekonštrukcie pustiť.
Ľoch – Kam by sme uvedené prostriedky použili na iné akcie?
Poslanci súhlasili s prestavbou časti múzea na obecný úrad .Na budúcom OZ vyhlásime VO.
Po oboznámení s rozpočtom a vznesených diskusných príspevkov bol predložený
návrh na Uznesenie číslo 136
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. berie na vedomie:
Oboznámenie s rozpočtom na stavebné úpravy obecného úradu a múzea.
II. Schvaľuje:
Stavebné úpravy budovy Obecného úradu a Múzea Pavla Horova

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária , Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: Mgr. Alexandra Dankaninová
Zdržali sa hlasovania: 0
III. Schvaľuje :
Čerpanie rezervného fondu na Stavebné úpravy budovy Obecného úradu a Múzea Pavla Horova
vo výške 95 000 Eur.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária , Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: Mgr. Alexandra Dankaninová
Zdržali sa hlasovania: 0
12. Návrh na vyplatenie ročných odmien poslancom OZ za rok 2021.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce – predložila návrh ročných odmien poslancov OZ za
rok 2021. Príloha číslo 7.
Starostka k tomu dodala, že návrh odmien bol zaslaný na doplnenie a požiadala poslancov , či niečo
nie je treba doplniť. Počas celého roku zapisujem vaše aktivity čo robíte pre obec , vediem si
evidenciu . Podľa schváleného poriadku odmeňovania vám potom vypočítam odmeny. Snažila som si
poznačiť každú aktivitu, ale samozrejme mohla som sa pomýliť alebo dačo zabudnúť. Preto som
Vám poslala návrh a poprosím o doplnenie. Zástupkyňa je odmeňovaná inak, zastupovala ma počas
korony a tak isto stále sa s ňou radím a chodí tu často.
V rámci diskusie vystúpili:
Ľoch: ja nemám započítané vyťahovanie ponorky pri oprave studne ,
9

Dobák nemá poznačené pieskovisko
Starostka :Ďakujem doplním.
V závere bol predložený
návrh na Uznesenie číslo 137
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Schvaľuje:
Vyplatenie odmien poslancom OZ, členom komisií OZ , zástupkyni starostky obce za rok 2021 podľa
priloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice č 7.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022.
Predkladá: Marta Mišková – HKO obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zaslaný všetkým poslancom e-mailovou poštou. Príloha č. 8.
Nakoľko k plánu neboli vznesené pripomienky bol predložený

návrh na Uznesenie číslo 138
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I.Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti HK na I. Polrok 2022.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
14. Rôzne:
Predkladá: starostka obce
a/ Informácia o nákupe prídavného zariadenia za traktorik –
posypávaš v hodnote 175,00 €ur.
Starostka : na podnet poslancov Ľocha a Tomáša sme zakúpili rozhadzovač soli, aby v zime
mohol zamestnanec obce posýpať chodník.
b) Informácia o ukončení prác 2. Etapy osvetlenia miestneho cintorínaBolo vykonané do všetkých svätých.
c)Informácia o nákupe autobusovej zastávky pred OU aj dvojkrídlovej informačnej tabule celková
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suma 4 245,00 €ur. Zastávka by mala byť namontovaná začiatkom roka ,záleží od počasia.
d/ Obecné noviny budú vydané pred Vianocami mali by sa do Vianoc rozniesť.
e/ kamera na cintorín- veľmi často sa stáva, že do veľkoobjemového kontajnera, ktorý slúži na
odpad z cintorína nosia naši občania odpad aj z domácnosti. V našej obci každému zoberú
odpad koľko má a pokiaľ sa mu nezmestí do kuká nádoby dá sa kúpiť na obci vrece z označením
Fúra stoji cca 1,30 € a zoberú vám odpad. Aj napriek tomu radšej porušujú zákon a nosia odpad
na cintorín, neuvedomujú si , že v každom odpade sa nájde nejaká obálka alebo niečo čo nám
usvedči občana. Zatiaľ sme to riešili pohovorom, ale dáme tam kameru a budeme to riešiť
pokutou.
Tomáš – Ja som tam tiež našiel odpad a v odpade bola aj obálka s menom ,upozornil som ho,
aby ho zobral preč.
15. Dikusia
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, diskusia bola ukončená.
16. 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 hod.

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

Overovatelia zápisnice :
Ján Tomáš

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

Ladislav Maťaš ...................................

Zapísala:
Ľudmila Geročová ..................................
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