OBEC BÁNOVCE NAD ONDAVOU

ZÁPISNICA Z 2. ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO dňa 23.3.2013
1./ Zahájenie –
_____________
Sstarostka obce privítala poslancov a určila za:
Z celkového počtu poslancov 7 je prítomných 6.
Zapisovateľa :

Ľudmila Geročová

Overovateľov zápisnice :

Hrehová, Tomáš

2./ Schválenie programu – resp. doplnenie
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje program zasadania OZ podľa zaslanej pozvánky
Za

- 6 Proti - 0 Zdržal sa - 0

3./ Kontrola plnenia uznesení - uznesenia 1 /2013 a 4/2013 splnené
4./ Voľby hlavného kontrolóra
OZ vyhlásilo výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra . Žiadosti mali byť doručené do
8.3.2013 do 10 hod. Do uvedeného termínu bola doručená 1 obálka – prihláška – podala ju terajšia
kontrolórka p. Mišková. 8.3.2013 o 12 hod. komisia v zložení – Tomáš, Ďurčáková a Geročová otvorila obálku a skontrolovala náležitosti – splnené.
P. Mišková predniesla svoju predstavu vykonávanie funkcie na ďalšie volebné obdobie.
Starostka obce – vyjadrila spokojnosť s prácou p. Miškovej za minulé volebné obdobie .
Poslanci sa rozhodli pre verejnú voľbu – za hlasovalo 6 poslancov.
Návrh na uznesenie :
OZ volí v zmysle § 11 odst. 4 písm. j, §18 odst.1 a § 18 odst. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra Obce Bánovce
nad Ondavou pani Martu Miškovú na obdobie od 1.4.2013 / 6 rokov v zmysle § 18a, odst. 5/
s úväzkom, 5 hodín týždenne t.j. 20 hodín mesačne.
Za - 6 - Megisová, Hrehová, Tomáš, Lukáč, Parihuz, Ďurik Proti – 0 Zdržal sa - 0
Starostka obce - vyjadrila presvedčenie o vzájomnej spokojnosti v ďalšom volebnom období.
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Mišková - Keďže som hl. kontrolórka pre viaceré obce – Hatalov, Petríkovce, Bánovce nad
Ondavou, Laškovce, Oborín a Malé Raškovce NKÚ upozornila, že musí byť spoločná zmluva
o výkone kontrólnej činnosti hl. kontrolóra pre viaceré obce uzavretá v zmysle § 18 b/a § 20a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje Zmluvu o výkone kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce /Hatalov,
Petríkovce, Bánovce nad Ondavou, Laškovce, Oborín a Malé Raškovce /uzavretúv zmysle § 18 b/ a
§ 20a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Za - 6 / - Megisová, Hrehová, Tomáš, Lukáč, Parihuz, Ďurik Proti – 0 Zdržal sa - 0

5./ Schválenie štatút obce
Každá obec musí mať svoj štatút . Naša obec mala schválený štatút v roku 1995. Od toho obdobia
nastali rôzne zmeny a tak sme sa rozhodli aktualizovať resp. vypracovať nový štatút.OZ schvaľuje
Štatút Obce Bánovce nad Ondavou a ruší Štatút Obce Bánovce nad Ondavou z roku 1995.
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje Štatút Obce Bánovce nad Ondavou a ruší Štatút Obce Bánovce nad Ondavou z roku
1995.
Za - 6 / - Megisová, Hrehová, Tomáš, Lukáč, Parihuz, Ďurik

Proti – 0 Zdržal sa - 0

6./ Určenie výšky dotácie na detí v MŠ na rok 2013
V roku 2009 sme schválili dotáciu na dieťa MŠ , ktorý každý rok aktializujeme. Tohto roku máme 14
detí a podľa 2 koeficientov / podľa počtu detí – 12,6 a jednotný koeficient na rok 2013 je 57/
určujem dotáciu vo výške 33037,20 €ur.
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje dotáciu na deti v MŠ Bánovce nad Ondavou na rok 2013 vo výške 33037,20 €ur.
Za - 6 / Megisová, Hrehová, Tomáš, Lukáč, Parihuz, Ďurik / Proti – 0 Zdržal sa - 0

7./ Schválenie výšky príspevku na žiaka CVČ
Téma - Centrá voľného času je téma , o ktorej sa v súčasnej dobe veľa hovorí. Do minulého roku
dostávali CVČ priamo financie , pričom sa zistilo sa to zneužívalo a niektoré deti boli vedené aj
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v 5 CVČ. Od roku 2013 tieto finančné prostriedky majú dostať obce v podielových daniach. Obec
má prijať VZN, v ktorom bude zahrnuté aj príspevok na CVČ. Iná alternatíva je schválenie
interného predpisu. Do konca marca musí OZ prijať výšku príspevku na žiaka a zatiaľ navrhujem
prijať uznesenie o výške príspevku a neskôr, keď budú jasné pravidlá prijmeme VZN. Michalovce
vypočítali, že na 1 žiaka vychádza mesačne príspevok vo výške 65 €ur., pričom sa rozhodli, že mesto
prispeje sumou 55 €ur. a 10 €ur. prispeje rodič. Mesto Michalovce nám zatiaľ oznámilo, že z našej
obce navštevuje CVČ 5 detí , čo si ja preverím.
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje príspevok na žiaka v CVČ vo výške 50 €ur ročne
Za - 6 / Megisová, Hrehová, Tomáš, Lukáč, Parihuz, Ďurik / Proti – 0 Zdržal sa - 0
8./ Rôzne :
a./ Schválenie platu starostky obce
Každý rok sa podľa výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve za minulý rok preschvaľuje
plat starostu . Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2012 je 805 €ur. Náš starosta
patrí do 2 skupiny – násobok 1,65.
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje plat starostky Obce Bánovce nad Ondavou Ľudmile Ďurčákovej podľa §3 odst. 1
zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov v zákonom stanovenej výške s účinnosťou
od 1.1.2013 vo výške 1728,- €ur.
Za - 6 / Megisová, Hrehová, Tomáš, Lukáč, Parihuz, Ďurik / Proti – 0 Zdržal sa - 0
b./ Žiadosť – Katolícka cirkev - o finančnú výpomoc na stavbu farskej budovy v Trhovišti.
Starostka – Rozpočet sme už schválili, takže ak chceme prispieť musíme robiť úpravy. Zo začiatku
sme prispeli / na stavbu katolíckeho kostola a opravu reformovaného kostola/ ale od určitého
času sa OZ rozhodlo, že nebudeme prispievať na žiadnu cirkev. Teraz je však nové OZ a je na vašom
rozhodnutí.
Hrehová - P. farár v kostole čítal, že sme jediná obec, ktorá neprispela na stavbu farskej budovy.
Tomáš - Ja si myslím, že keď sme neprispeli predtým žiadnej cirkvi , ostaňme pri tom.
OZ zobralo na vedomie žiadosť katolíckej cirkvi o finančnú výpomoc
c./ Búranie kúrie –
Minulého roku sme rozhodli o zbúraní kúrie. Na prieskum trhu sme dostali 3 ponuky :
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Firma z Košíc Semjan - zbúranie strechy , krovu na stropu – ponuka na 1478,40 €ur.
Firma Hotoval – ponuka 2658,00 €ur. Nevýhoda cena, výhoda – odvoz materiálu
Súkromné osoby - Kosec, Roka, Korbulec a Dudáš – svojpomocne rozoberú strechu a krov – Obec
nebude mať žiadne náklady – zoberú si materiál. Výhoda – nízke náklady.
Lukáč – Môžeme sa rozhodnúť aj pre súkromné osoby, ak nám podpíšu zmluvu , že na vlastné
náklady zlikvidujú materiál a zodpovedajú za vlastnú bezpečnosť.
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje rozobratie krovu a stropu Kúrie Revického súkromným osobám Ján Korbulec, Milan
Kosec, Ján Dudáš a Anton Roka v termíne do 15. Júna 2013.
Za - 6 / Megisová, Hrehová, Tomáš, Lukáč, Parihuz, Ďurik / Proti – 0 Zdržal sa 9./ Diskusia :
Tomáš - Koľko platia veriaci grécko-katolíckej cirkev za 1 bohoslužbu v DS?
Starostka – V lete 1,66 €ur. za službu a keď sa vykuruje – 4,50 €ur. za službu. Minule sme odpísali
koľko za 1 bohoslužbu sa minie plynu a zistili sme, že 17 €ur. Veriaci sa rozhodli, keď sme im to
oznámili, že nebudú vykurovať. Zatiaľ sme to nechali tak a do budúceho vykurovacieho obdobia
uvidíme ako sa situácia vyvinie.
10./ Záver – starostka obce poslancom poďakovala za účasť a aktivitu.

Ján Tomáš
Alena Hrehová

____________________________
_____________________________

