
Obec Bánovce nad Ondavou  
 

 
 

 

 

Uznesenie číslo  1/6/2013:   
 z šiesteho  obecného zastupiteľstva konaného  18.10.2013 

 

 
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 z 5. zasadnutia OZ dňa 17.7.2013. 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
   
 
18.10.2013 Bánovce nad Ondavou                                                        Ďurčáková Ľudmila 

 

 

Uznesenie číslo  2/6/2013: 
 z šiesteho  obecného zastupiteľstva konaného  18.10.2013 

 

 
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. schvaľuje 

 - rozpočtové opatrenie č. 4/2013 na základe predloženého návrhu. 
 - bežný rozpočet je po zmenách  2 212,00 € 
 - kapitálový rozpočet  je  po zmenách  – 11 342,00 € 
  - finančné operácie po zmenách    0,00 € 

   Výsledok hospodárenia po zmenách je:   0,00 € 

 

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

 18.10.2013 Bánovce nad Ondavou                                                        Ďurčáková Ľudmila 



 

 

                                                       Uznesenie číslo  3/6/2013: 
 z šiesteho  obecného zastupiteľstva konaného  18.10.2013 

 
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 

   Dodatok číslo  1    k VZN 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,  drobnými  

   stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce  Bánovce   nad  

   Ondavou 

 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr. Alena 
Hrehová, Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
18.10.2013 Bánovce nad Ondavou                                                        Ďurčáková Ľudmila 

 

 

 

 

 

Uznesenie číslo  4/6/2013: 
 z šiesteho  obecného zastupiteľstva konaného  18.10.2013 

 
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 

   Dodatok číslo  1   k VZN 3/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných   zástupcov detí /      

   žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí  v Materských školách,  

   školských jedálňach v Bánovciach nad Ondavou s tým, že zamestnanec obce hradí réžiu 

   0,01€, s tým, že hodnota stravy bude 3,00 €. 

 

 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.Alena 
Hrehová,, Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 

 

 

18.10.2013 Bánovce nad Ondavou                                                        Ďurčáková Ľudmila 



 

 

 

                                                               Uznesenie číslo  5/6/2013: 
 z šiesteho  obecného zastupiteľstva konaného  18.10.2013 

 
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 

Obsah zmluvy o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb a poradenstva s firmou –  
EUROFORMA  s.r.o  Michalovce. 
 
II. N e s ú h la s í 

S uzatvorením uvedenej zmluvy o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb a poradenstva 
s firmou – EUROFORMA  s.r.o  Michalovce. 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing.Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová, Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

 

 
18.10.2013 Bánovce nad Ondavou                                                        Ďurčáková Ľudmila 

 

 

 

 

Uznesenie číslo  6/6/2013: 
 z šiesteho  obecného zastupiteľstva konaného  18.10.2013 

 
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 

Monitoring plnenia rozpočtu obce k 30.6.2013. 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr. Alena 
Hrehová, , Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 

 

 

 
18.10.2013 Bánovce nad Ondavou                                                        Ďurčáková Ľudmila 

 



 

 

Uznesenie číslo  7/6/2013: 
                                     z šiesteho  obecného zastupiteľstva konaného  18.10.2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

I. ž i a d a  

                   starostku obce, doplniť  užívanie parcely číslo  3810 – o výmere 17 003 m2 -  druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria , ktorá sa nachádza na LV 2257 KÚ Bánovce nad 
Ondavou -  prístupová cesta k ČOV do dodatku, aby slúžila občanom  naďalej pôvodnému 
účelu bez obmedzenia. 
 

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr. Alena 
Hrehová, , Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
18.10.2013 Bánovce nad Ondavou                                                        Ďurčáková Ľudmila 

 

 

 
 

Uznesenie číslo  8/6/2013: 
 z šiesteho  obecného zastupiteľstva konaného  18.10.2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

B e r i e  na v edomie: 

- Žiadosť rímsko-kat.cirkvi Trhovište o finančný príspevok. 
- Informácia o búracích prácach kúrie 
- o údržbárskych prácach na dome smútku 
- informáciu  o elektronickej aukcii s platnosťou od 1.6.2013. 
- informáciu o odchyte psov. 
-  informáciu o voľbách do VÚC, konaných dňa  9.11.2013 
 

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr. Alena 
Hrehová, , Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

 
18.10.2013 Bánovce nad Ondavou                                                        Ďurčáková Ľudmila 


