
   OBEC BÁNOVCE   NAD   ONDAVOU 

              

   ZÁPISNICA  Z 1.  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

                                                KONANÉHO   dňa  8.2.2013 

1./  Otvorenie – starostka obce privítala poslancov a určila za: 

Zapisovateľa :       Ľudmila Geročová 

Overovateľov zápisnice :  Parihuz, Ďurik  

2./ Schválenie programu – resp. doplnenie 

Návrh na uznesenie  : 

OZ schvaľuje program zasadania OZ podľa zaslanej pozvánky 

Za     -   7  Proti   - 0  Zdržal sa - 0  

 3./ Kontrola plnenia uznesení  -  splnené uznesenia 

4./ Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 

-Kontrólna činnosť bola vykonávaná v súlade so zákonmi a plánom  práce, pričom   neboli 

zistené  porušenia zákonov a predpisov. 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 tvorí súčasť zápisnice. 

Návrh na uznesenie : 

OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

5./ Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 

31.3.2013 končí 6. ročné obdobie hlavnej kontrolórky obce . Preto musíme vyhlásiť 

výberové konanie na uvedenú funkciu.  Ak dnes vyhlásime výberové konanie - do 8.3. 2013 

končí termín na podanie žiadostí na funkciu hlavného kontrolóra obce.  Termín konania 

OZ, na ktorom bude voliť hlavného kontrolóra obce dňa 23.3.2013. 

Návrh na uznesenie :  

- OZ v Bánovciach nad Ondavou v zmysle § 18a odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov svojim uznesením  č.  3/1/2013   

zo dňa  8.2.2013vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Bánovce nad Ondavou 

s pracovným úväzkom 5 hodín týždenne  v zmysle ustanovení podrobnosti 

o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky a to na 

deň 23.3.2013 . 
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- OZ schvaľuje komisiu pre otváranie obálok na funkciu hlavného kontrolóra v zložení : 

Ľudmila Ďurčáková – starostka obce, Ján Tomáš – zástupca starostu obce a Ľudmila Geročová – 

pracovníčka OcÚ. 

Za -  7   Proti -  0  Zdržal sa   -  0 

6./ Plán práce na rok 2013 

Starostka predkladá plán práce na rok 2013. Rokovali sme o tom v podstate  

- Kanalizácia – pracuje sa na tom, ale Východ. Vodárenská spoločnosť sa prihlási na 

výzvu- presviedčajú nás, že sme na 1. mieste 

- Dokončenie fasády obecného úradu a múzea 

- Oprava obecného klubu – minulý rok sme opravili strechu , teraz náš pracovník  

opravuje klub vo vnútri, stále je to vlhké a musíme počkať na preschnutie a potom 

ho vymaľujeme. V roku 2013 by sme chceli opraviť aspoň čelnú stenu , aby  sa tam 

dali robiť aspoň kari a pod. / zhruba odhad je 1500 – 2000 €ur./ 

-  V roku 2013 by sme chceli urobiť chodník pred DS 

- Kúria  -  s  pamiatkármi sme sa dohodli, že zatiaľ to nebudeme búrať, ale 

rozoberieme krov, aby sa tam nestal nejaký úraz. Ozval sa záujemca z Košíc, ktorý 

by rozobral za cca 1500 €ur. 

- Pasy na cintoríne 

Návrh  kultúrnych  podujatí  : 

- Stavanie mája 

- Ak sa stihne opraviť klub v rámci Dňa matiek  Obecný úrad, JD a ÚŽ s výstavkou 

ručných prác 

- MDD 

- Čurbes 

- Uvítanie detí 

- Mesiac úcty k starším 

- Splavovanie Ondavy – rodiny s deťmi. Najprv by sa musela urobiť brigáda a tiež  

zistiť či by bol o takúto akciu záujem. 

- Predvianočné stretnutie – robia sa adventné vence a betlehemy / zo slamy, sena 

a pod./ 

- Kurz spracovania výrobkov z papiera / ÚŽS – požiadať RKS Michalovce/ 

 

- Výstavka plodov našich záhrad – s posvätením úrody 
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Diskusia : 

Matina  : Ja by som navrhol ohľadom obecného klubu, aby sme zistili aké sú drahé 

špeciálne farby , očistiť a nafarbiť s farbou/ s kamienkami/ – vyzerá o ako brizolit.   

Tomáš -  Keď sa bude opravovať klub je potrebné urobiť niečo s dverami, lebo tam sú také 

fugy. 

Návrh na uznesenie :  

OZ schvaľuje Plán práce na rok 2013  

Za     -    7   Proti   - 0  Zdržal sa - 0  

7./ Rôzne 

8./ Záver  

OZ ukončila starostka obce, poďakovala  poslancom za účasť.  

 

Bánovce nad Ondavou 8.2.2013 

     Overovatelia : 

 

     Jozef Parihuz  ______________________ 

 

     Michal Ďurik  ______________________ 


