
Z Á V E R Y 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  

V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU 

30. júna 2017 

 

 
Uznesenie číslo  1/4/2017 

zo dňa  30. Júna 2017 
Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ 

 

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  21.6.2017. 
 
 
  V Bánovciach nad Ondavou 30. Júna 2017                                                    Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 

 

 
Uznesenie číslo  2/4/2017 

zo dňa  30. Júna 2017 
 

Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 

K návrhu  Záverečného  účtu  obce Bánovce nad Ondavou  za rok 2016 a odborné stanovisko HK 
k návrhu záverečného   účtu obce Bánovce nad Ondavou  za rok 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. Berie na vedomie: 
- odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za rok 2016 
 
II. S ch v á ľ u je : 
   a)  záverečný účet obce Bánovce nad Ondavou za rok 2016 
   b)  celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad. 
   c)  použitie prebytku hospodárenia v sume ....................... 44 535,22  €,  
        zisteného podľa ustanovenia podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.  
        o rozpočtových pravidlách územnej    samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  
        zákonov v znení neskorších predpisov,  :  
        na tvorbu rezervného fondu  .......................................     44 535,22 € 

 

V Bánovciach nad Ondavou 30. Júna 2017                                                    Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 



 
Uznesenie číslo  3/4/2017 

zo dňa  30. Júna 2017 
 

Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 

K rozpočtovému opatreniu číslo 2/2017 zo dňa 30. 6. 2017 
 
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. S ch v á ľ u j e : 

a) zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 2/2017 zo dňa 30.6.2017 na základe 
predloženého návrhu s doplnením vyfinancovania DPH na opravu hasičského stroja , ktoré 
tvorí prílohou zápisnice. 

 

 

V Bánovciach nad Ondavou 30. Júna 2017                                                    Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 

 

 

 

Uznesenie číslo 4/4/2017 
zo dňa  30. Júna 2017 

 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K Plánu  práce kontrolnej činnosti  HK na II. Polrok 2017. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I.S ch v á ľ u j e : 
   Plán práce kontrolnej činnosti  HK na II. Polrok 2017. 
 

V Bánovciach nad Ondavou 30. Júna 2017                                                    Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 

 

 

 



Uznesenie číslo  5/4/2017 
zo dňa  30. Júna 2017 

 
  Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 I. Berie na vedomie: 
    Oboznámenie starostkou obce  s výzvou z Programu rozvoja vidieka číslo 22/PRV 2017 –  
    Komunitné  centrum . 
II. S ch v á ľ u j e : 
     Zapojenie sa obce do s výzvy  z Programu rozvoja vidieka číslo 22/PRV 2017 – komunitné centrum. 
 

V Bánovciach nad Ondavou 30. Júna 2017                                                    Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 

 
 

Uznesenie číslo  6/4/2017 
zo dňa  30. Júna 2017 

 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

K bodu rôzné 
 

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 
    a) Informáciu o ukončení jarného kola futbalového klubu 
    b) oboznámenie  so zápisnicou DHZ číslo 1/2017 zo dňa 8.5.2017 k výjazdom požiarneho  
         motorového vozidla 
    c) Informáciu o realizácií projektu verejného osvetlenia firmou ENERKOS – VSD a.s. Košice –  
        výstavba   sieti región Michalovce. 
    d) o rekonštrukcia obecného rozhlasu 
    e) o výmene  okien a dverí v MŠ. 
    f)  Zhodnotenie  Čurbesu  17.6.2017. 
    g)  Informáciu o poskytnutí dotácie z MF SR na prekrytie strechy obecného úradu. 
    h) Žiadosť Gabriela Lukáč SHR  o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v areáli hospod. dvora     
         Piesky o výmere 54 m2. 
    ch) informáciu o vybudovaní  multifunkčného  ihriska 
II. Žiada obecný úrad,  
    a) aby sa prerušená dodávka el. prúdu 10.7.2017 zverejnila  na internetovú stránku obce  
        a občanov  včas  informovať aj cestou miestneho rozhlasu. 
   b)  osloviť tri firmy a vybrať dodávateľa na osadenie okien v MŠ  s najnižšou hodnotou, okná osadiť   
         biele a typizované. 
    c)  osloviť tri firmy a vybrať dodávateľa s najnižšou hodnotou na prekrytie strechy na obecnom  
          úrade. 
III. S ú h l a s í 
      s vykonaním rekonštrukcie  miestneho rozhlasu svojpomocne. 
 

V Bánovciach nad Ondavou 30. Júna 2017                                                    Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 


