OBEC BÁNOVCE NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA Z 5. ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 17.7.2013

1./ Otvorenie – starostka obce
Z celkového počtu poslancov 7 je prítomných 4 .
Starostka určila za:
Zapisovateľa :

Ľudmila Geročová

Overovateľov zápisnice :

Megisová A., Matina J.

2/ Schválenie programu – resp. doplnenie
- starostka navrhuje doplnenie o bod :
- 3. Zmenu rozpočtu na rok 2013
OZ schvaľuje program zasadania OZ podľa zaslanej pozvánky s doplnením bodu 3. Zmena rozpočtu
na rok 2013
Za

- 4 Proti - 0 Zdržal sa - 0

3./ Kontrola plnenia uznesení - všetky uznesenia sú splnené

4./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 - p. Baková predložila zmeny rozpočtu
Dôvody rozpočt.opatrenia č.3/2013:
1. Zapojenie grantu na Čurbes od firmy WAK Veľké Kapušany vo výške 150 € do príjmov a výdavkov
2. Presun bežného výdavku (KLUB-rekonštrukcia) do kapitálových výdavkov
3. Po zmene rozpočtu č. 2/2013 došlo k ukončeniu zmluvnej zvýhodnenej ceny s dodávateľom
a po zúčtovaní preplatkov a nedoplatkov plynu bola potrebná zmena rozpočtových položiek, ktorá bola
vykrytá úsporami na iných položkách
4. Oprava v príjmovej časti rozpočtu medzi položkami 223 a 312 v sume 2 027 € (priesk.územie)
5. Vo výdavkovej časti rozpočtu presuny v
* kapitolách 01116 v položkách 610- +1032 € (Na zákl.zákona 369/1990 Zb.- o zmene priem.mzdy v národnom hospodárstve
Pri plate starostu a hlavného kontrolóra obce)

0320 v položke
0620 v položke
0630 v položke
0820 v položke
0840 v položke
09111 položka
09601 položka

630630630630630630630630-

- 108 €
+180 € (hasiči-dokumenácia zo zákona)
- 100 €
+150 €
-311 €
- 78 €
+457 €
+ 32 €

2 Návrh na uznesenie:
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
3.zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/13 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
priloženého návrhu:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2013
v€
159 142
0
0
159 142

2. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
5 683
0
0
5 683

Návrh na
3. zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
150
0
0
150

2. zmena
rozpočtu na
rok 2013
v€
166 513
0
0
166 513

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na
rok 2013
v€
158 813
329
0
159 142

2. zmena
rozpočtu
na rok 2013
v€
6 613
-329
0
6 284

Návrh na
3. zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
-3 512
3 662

2. zmena
rozpočtu na
rok 2013
v€
162 851
3 662
0
166 513

Za

- 4 Proti - 0 Zdržal sa - 0

150

3

-

5./ Vyhodnotenie a vyúčtovanie Bánovského čurbesu 2013
Celkové hodnotenie zo strany občanov bolo pozitívne – páčil sa program, súťaž vo varení guľášu
i ostatné aktivity. Organizáciu hodnotím veľmi dobre. Trochu vadilo počasie – popŕchalo a bolo
trochu chladnejšie. P. starostka ďakuje poslancom a ostatným organizátorom .
Vyúčtovanie Bánovského čurbesu :
Príjmy : 150 €ur. /firma WAK Veľké Kapušany/
Výdavky : spolu 1566 €ur. / Vyúčtovanie je súčasťou materiálov OZ/ - v rozpočte sme mali
narozpočtovaných 1550 €ur.
Návrh na uznesenie :
OZ berie na vedomie informáciu o vyhodnotení a vyučtovaní Bánovského čurbesu.
6. Rôzne :
A - pásy na obecnom cintoríne
Na cintoríne v zemných hroboch sú len 3 voľné miesta. Z toho vyplýva, že musíme urobiť nové pásy
- v rozpočte máme rozpočtované – 100 €ur. Dohodnime sa, či to urobíme svojpomocne, alebo dáme
firme Nahaj?
Matina - Keďže poslanci pracujú a majú rôzne smeny, bude problém sa zísť a tak navrhujem, aby sme
dali urobiť firme.
B- žiadosť – požičanie stanu na denný tábor pre deti – Rímsko –katolícka cirkev
Rímsko – katolícka cirkev bude od pondelku do piatku robiť v Trhovišti denný tábor – celkovo sa
prihlásilo asi 60 detí - zúčastňujú sa aj deti z našej obce. Požiadali nás o požičanie stanu. OZ súhlasí,
len
C- personálne zmeny na Obecnom úrade
P. Baková nastupuje 10. augusta 2013 na materskú dovolenku. Zvažovali sme ako to riešiť, lebo B.
Baková , ak bude všetko v poriadku, by sa chcela čím skôr vrátiť a v rámci šetrenia som sa rozhodla,
že I. Maďarová bude robiť dane a poplatky a učtovníctvo, ktoré je špecifická oblasť, sme požiadali
Milku Vajdovú.

- 4 -

5./ Výber dodávateľa na opravu Obecného klubu – kultúrneho domu a schválenie úveru na opravu
Obecného klubu.
Oslovili v tejto súvislosti sme viacero firiem a požiadala o vypracovanie cenovej ponuky. Nakoniec
nám cenovú ponuku na opravu Obecného klubu zaslali 3 firmy :
- D a M Building Corporation s.r.o. Michalovce - 10628,50 €ur.
- SLOVAKSTAV s.r.o. Michalovce - 11130,- €ur.
- ABALSTAV spol. s.r.o. Michalovce - 9128,59
Matina - Porozmýšľajme o tom, či neprerobíme radšej úpravy v Múzeu P. Horova – stiahnime Horova
do horných miestností a dolnú časť prebúrajme a urobme miestnosť na kultúrne udalosti.
Starostka - Myslím si, že to bude finančne nákladné. V múzeu máme knižnicu, archív, cvičí tam
Ondavčanka . Časť expozície by sme museli zrušiť. Na schodoch by sme museli uzamknúť vrchnú
časť, kde bude expozícia. Otázka je, čo by sme urobili zo zvyškom expozície.
Po prehliadke múze, uzavreli sme tento problém tak, že dnes je nápad s prestavbou múzea
nerealizovateľný a keďže potrebujeme sálu - hlavne na kary a vystúpenia. Čo sa týka múzea môžem vstúpiť do jednania so Zemplínskym múzeom a Maticou slovenskou, ako by sa mohla
expozícia zmenšiť. Ak by vyšli výzvy – budeme počítať s prerobením kina, v prípade, že nebudú
výzvy , budeme uvažovať o prestavbe múzea.
Návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje dodávateľa na opravu obecného klubu – firmu ABALSTAV spol. s.r.o., Plynárenská 2,
Michalovce
Za

- 5 Proti - 0 Zdržal sa - 0

Na poslednom OZ sme sa dohodli , že ak sa rozhodneme pre opravu Obecného klubu , musíme si
zobrať úver. Oslovila som Prima banku a dohodla čo najvýhodnejšie podmienky. Neoplatí sa zobrať
2 malé úvery, lebo za každý úver sa platí len jednorazový poplatok 200 €ur. Navrhujem preto, aby
sme zobrali úver 20 tis. – urobme opravy DS, klub a na ďalší rok došporme, aby sme mohli dokončiť
chodník. Splatnosť úveru je 10 rokov. Splátky si môžeme určiť sami – podľa toho ako ho budeme
môcť splácať – podľa príjmov . Ak jeden mesiac budeme mať vyššie príjmy dáme viac, ak budú príjmy
nižšie – ten mesiac nedáme nič.

-

5 -

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
schvaľuje
prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške

20000 EUR

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575
951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou
jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných
prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou
úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou
úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

V

Za

Bánovciach nad Ondavou

dňa:

17.7.2013

- 5 Proti - 0 Zdržal sa - 0

7./ Záver

Overovatelia zápisnice :
Anna Megisová

_________________________

Juraj Matina

_________________________

