
 

Z Á V E R Y 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD 

ONDAVOU 

zo dňa 7. Decembra  2015 

 

 
 

Uznesenie číslo  1/6/2015 
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 13.10.2015. 
 
 
  V Bánovciach nad Ondavou 8.12.2015                                                           Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                  Starostka obce 
 

 

Uznesenie číslo  2/6/2015 
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 2016-2018 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2016. 

b)   Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2016-2018 a návrh  
        rozpočtu na rok  2016. 

 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 2014 v zmysle zákona číslo   426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013,ktgorým sa mení 
a dopĺňa zákon číslo  583/2004 Z. z. o územnej samospráve § 4 ods. 5 nebude uplatňovať programový 
rozpočet na rok  2016. 
 
III. S ch v á ľ u j e : 
     Rozpočet obce Bánovce nad Ondavou na rok 2016 takto: 

- Rozpočtové príjmy vo výške ..........................................  202 669,00  Eur 
- Rozpočtové výdavky vo výške   .....................................  202 669,00  Eur 

     bez pripomienok 
 
  V Bánovciach nad Ondavou 8.12.2015                                                           Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                  Starostka obce 



 
Uznesenie číslo 3/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Berie na vedomie 
Informáciu o zmene rozpočtu číslo 6/2015 prevedenú starostkou obce. 
 
II. S ch v á ľ u j e 
Rozpočtové opatrenie číslo 7/2015. 
 

 
  V Bánovciach nad Ondavou 8.12.2015                                                           Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                  Starostka obce 
 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 4/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou sa uznieslo  

 
  Na VZN číslo 6/2015  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  
  drobné stavebné odpady na území obce Bánovce nad Ondavou. 
 

V Bánovciach nad Ondavou 8.12.2015                                                           Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                  Starostka obce 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie číslo 5/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

 
I. S ch v á ľ u j e 
 Dodatok číslo 1/2015 k VZN číslo 3/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných    
 zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materských školách a školských  
 jedálňach od 1.1.2016. 

 

V Bánovciach nad Ondavou 8.12.2015                                                           Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                  Starostka obce 
 

 



 

Uznesenie číslo 6/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

 
I. N e s ú h l a s í  
S výškou príspevku  na žiaka  55,20 € na základe zmluvy o poskytnutie fin. prostriedkov   na  podporu 
záujmového vzdelávania na školský rok 2015/2016 s mestom Michalovce zo  dňa 20.10.2015. Výška 
príspevku zostáva 50,00 € na žiaka na školský rok 2015/2016, tak ako doposiaľ. 
 
 
 
V Bánovciach nad Ondavou 8.12.2015                                                           Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                  Starostka obce 
 

 

 

 
Uznesenie číslo 7/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
 

I. Berie na vedomie: 
Ziadosť Jozefa Semjana Bánovce nad Ond. 176 zo dňa 18.11.2015 o odkúpenie vozidla GAZ vo 
vlastníctve PZ Bánovce nad Ondavou. 
 
I. S ch v á ľ u j e 
 

V Bánovciach nad Ondavou 8.12.2015                                                           Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                  Starostka obce 
 

 
 
 

Uznesenie číslo 8/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

 
 

I. S ch v á ľ u j e 
  plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016 
 

V Bánovciach nad Ondavou 8.12.2015                                                           Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                  Starostka obce 
 

 

 

 



Uznesenie číslo 9/6/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

 
 
Informáciu podanú starostkou obce o  
a)  žiadosti MŠ Bánovce nad Ond. o úprave  zadveria  v MŠ 
b)  spresnení účasti poslancov na kultúrnych akciách organizovaných  obcou za rok 2015  
     pre  vyplatenie odmien v zmysle Poriadku odmeňovania poslancov OZ. 
c)  projektoch: 
      - čierna skládka 
      -  kamerový systém 

- slávnostnom  odovzdaní hasičského auta IVECO ministrom vnútra p. Kaliňákom  
- komunitnom  centrum 

 
II. S ch v á ľ u j e 
 

a) odmenu zástupcovi starostky obce za rok 2015 Ing. Igorovi Lukáčovi  
vo výške 300,00 €. 

b) odmenu hlavnej kontrolórky obce za rok 2015 p. Marta Miškovej vo výške 200,00 €. 
 

 

 

V Bánovciach nad Ondavou 8.12.2015                                                           Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                  Starostka obce 
 

  
 


