
Z Á V E R Y 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  

V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU 

23. augusta 2017 

 

 
Uznesenie číslo  1/5/2017 
Zo dňa  23. augusta 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 30.6.2017 
 
Hlasovanie :     Michal Ďurík,  Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Ján  Tomáš,     
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
  V Bánovciach nad Ondavou 23. 8.2017                                                      Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 
 

Uznesenie číslo  2/5/2017 
Zo dňa  23. augusta 2017 

 
K predloženiu  žiadosti na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 
Berie  na vedomie: 
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm.  c) zákona číslo 526/2010 Z. z. podpora na 
zvýšenie ochrany pred požiarmi v pôsobnosti MV SR. 
 
Schvaľuje : 
 1) spolufinancovanie vo výške najmenej 5 %  z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov. 
 
Hlasovanie :     Michal Ďurík,  Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Ján  Tomáš,     
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
     
 
V Bánovciach nad Ondavou 23. 8.2017                                                        Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starost 



   
Uznesenie číslo 3/5/2017 

Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
K bodu rôzne 

 
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  podanú starostkou obce o 
   a)   verejnom  osvetlení 
   b)   výmene okien a dverí v MŠ 
   c)   kamerovom systéme 
   d)   oplotení obecného parku 
   e)   vyhodnotení  čurbesu - finančné 
   f)    nákupe kontajnera  na  uzavretý na stavebný odpad pri OcÚ 
   g)   miestnom  rozhlase – rekonštrukcia 
   h)  prekrytí  strechy obecného úradu 
  ch)  Komunitnom  centre 
 
II. Odporučili 
    Starostke obce 
    a) žiadať o finančné prostriedky z EU na komunitné centrum na prvú časť projektu. 
    b)  vstúpiť do jednania s firmou FURA o prenájom veľkokapacitného kontajnera. 
 
III. S ch v á ľ u j e 
      Zapojenie sa do projektu Komunitné centrum – prvá časť.  
 
 
Hlasovanie :     Michal Ďurík,  Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Ján  Tomáš,     
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
 
 
  V Bánovciach nad Ondavou 23. 8.2017                                                        Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 


