
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 

 

Z Á P I S N I C A 

napísaná zo  7.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného  
30. decembra  2013 o 17.00 hod. v  kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou. 
 
Prítomní: 

a/  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b/  poslanci OZ: 
      Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr. Alena Hrehová,   
      Anna Megisová, Michal Ďurik 
Neprítomní  :   ospravedlnení       :  -/- 
                            neospravedlnení   :  -/- 
c/  ostatní  prítomní: 
Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce 
 
 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce p. Ľudmila 
Ďurčáková,  ktorá prítomných privítala a konštatovala, že toto bolo zvolané v súlade s § 12 
odst. 1 zákona 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 Zároveň konštatovala, že z celkového počtu 7 poslancov OZ , na dnešnom zasadaní je 
prítomných 7 poslancov OZ,  takže v zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení je  toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva uznášania schopné.  

Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci: 

                                                 Mgr. Alena Hrehová,   
                                                 Anna Megisová 
  
Za zapisovateľku  bola poverená:   Marta Mišková –hlavná kontrolórka obce. 
 
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková  oboznámila  s programom rokovania obecného 
zastupiteľstva, ktorý bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní 
poslanci. 

1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.  
2. Návrh rozpočtu na rok 2014       
       -Návrh viacročného rozpočtu 
       - stanovisko HK 
3. Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtovým opatrením číslo 5/2013. 
4.  Inventarizácia majetku k 31.12.2013 

5. Prejednanie zmlúv o prenájme majetku obce 

6. Informácia – Odmeny poslancov a členov komisií 

7. Schválenie smernice o ochrane osobných údajov 

8. Plán práce hlavnej kontrolórky  na prvý polrok 2014 

9. Rôzne 



10. Diskusia 

11. Záver  

 
Priebeh jednania : 

1.Kontrola plnenia uznesenia z 5.  zasadnutia OZ.  

Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, 

že  uznesenia z 6. zasadnutia OZ zo dňa 17.7.2013 boli splnené. Na základe toho bol 

predložený návrh uznesenia. 

Uznesenie číslo  1/7/2013: 
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 z 6. zasadnutia OZ dňa.18.10.2013. 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

2. Návrh rozpočtu na rok 2014 -Návrh viacročného rozpočtu – stanovisko lHK k návrhu 
rozpočtu na rok 2014 a viacročného rozpočtu obce na roky 2014-2016. 
Predkladá:  starostka obce – informovala poslancov so žiadosťami o poskytnutie dotácie 
v zmysle VZN o dotáciách.  
Dodala, že rok 20104 bude náročný pre obec, čo sa týka odstupného pracovníčke OcÚ,  
životné jubileum riad. MŠ- 50 rokov . Tieto prostriedky sú v rozpočte. Informovala taktiež aj 
o investičnom zámere na rok 2014 – údržba chodníka na cintoríne, dokončenie chodníkov 
a pod. 
P. Milka Vajdová k tomu dodala, že už nie je potrebné robiť programový rozpočet v zmysle 
novelizácie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to zákon 426/2013. 
Ďalej sa vyjadrila ku kapitálovému rozpočtu, ktorý je schodkový. Podielové dane pre rok 
2014 by mali byť vyššie. Ak to bude reálne, urobí sa zmena rozpočtu. Podrobne informovala 
o reálnych príjmoch a výdavkoch na jednotlivých položkách, na kultúrne akcie a investičné 
akcie.  
P. Mišková HK obce k návrhu rozpočtu predniesla odborné stanovisko. 
 
V diskusii vystúpili: 
Poslanci súhlasili, aby sa nerobil programový rozpočet na rok 2014  v zmysle novelizácie 
zákona. 
Ing. Igor Lukáč – poslanec OZ mal dotaz k dotácii pre hasičov – konkrétne na aký účel sa 
použije, či nie je to dosť vysoká suma, či sú schopní hasiť požiar, či ide len o zábavu mládeže. 
Taktiež hovoril o prerobení kúrenia v MŠ, aby došlo k úspore plynu. 
P. Matina – poslanec hovoril o akcieschopnosti požiarnikov, v či sú schopní uhasiť požiar. 
Taktiež mal dotaz k MŠ –zníženiu stropu. 



V závere starostka k tomu dodala, že požiarne družstvo sa zúčastňuje aj rôznych súťaží, na 
ktoré sa používajú poskytnuté finančné prostriedky a reprezentujú našu obec  aj mimo 
okresu, sú veľmi aktívni.  
P. Tomáš – poslanec OZ mal dotaz k dotácií pre Ondavčanku, ktorá taktiež reprezentuje našu 
obec, či by nebolo možné im pridať viac. 
P. Vajdová – účtovníčka obce dodala, že sa uvidí aký bude príjem podielových daní  
v priebehu roka, tak sa potom zvýši zmenou rozpočtu.   
Po predložení návrhu rozpočtu a diskusných príspevkov bol predložený návrh na uznesenie. 
 

Uznesenie číslo  2/7/2013: 
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/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a viacročného    
         rozpočtu obce na roky 2014-2016. 
    b/ rozpočet obce na roky 2015-2016 
 
II.  S ch v á ľ u j e 
     Rozpočet obce Bánovce nad Ondavou na rok 2014 takto: 

- Rozpočtové príjmy vo výške ...............   174 857,00 € 
- Rozpočtové výdavky vo výške  ...........    174 857,00  € 

     Bez pripomienok 
 
III. Rozhodlo : 
V zmysle §  4 odst. 5 zákona číslo 426/2013, ktorým sa dopĺňa zákon 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o neuplatňovaní programového rozpočtu 
obce. 
 
IV. ž i a d a : 
Starostku obce zabezpečiť podrobný rozpočet na rok 2014 pre MŠ Bánovce nad Ond. 
V termíne do 31.1.2014 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz, Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
3.Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtovým opatrením číslo 5/2013. 
Predkladá: Milka Vajdová – zastupujúca pracovníčku OcÚ 
Dôvod rozpočtového opatrenia: 

- Splatenie úveru vo výške 9 128,00  € 
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice č.1. 
V diskusii k tomuto bodu vystúpili: 
Všetci poslanci súhlasili s predloženým návrhom – zmenou rozpočtu 5/2013. 
Po predložení návrhu na zmenu rozpočtu a diskusných príspevkov bol predložený návrh na 
uznesenie. 



Uznesenie číslo  3/7/2013: 
 
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. schvaľuje 
 - rozpočtové opatrenie č. 5/2013 na základe predloženého návrhu. 
 
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
4. Inventarizácia majetku k 31.12.2013 
Predkladá:  starostka obce  - dodala, že komisie ostávajú v takom zložení ako boli predtým. V závere 

in odovzdala dekréty člena inventarizačnej komisie. Po predložení návrhu  bol predložený návrh 
na uznesenie  
 

Uznesenie číslo  4/7/2013: 
 
Obecné  zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

I. schvaľuje 
   komisie  pre vykonanie inventarizácie majetku obce so stavom k 31.12.2013 : 
   a/   Dielčia č. 1 / obecný klub, dom smútku, kino, hasičská zbrojnica, knižnica   
          Megisová – predseda 
          Ing.-Lukáč – člen 
          Parihuz – člen 
          Matina člen  
           Maďarová – členka 

      b/ Dielčia komisia č. 2  : MŠ, Školskú jedáleň 
           Tomáš Ján Predseda  
           Hrehová –členka 
           Matina –člen 
           Ďuríková – členka 
           Lojanová – členka 
          Macurová – členka 
 
      c/ Ústredná inventarizačná komisie :  
           Juraj  Matina – p redseda 
           Ingrid Maďarová  - členka 
           Vajdová Emíla – členka 

           Ďurík - člen 

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     



5.Prejednanie zmlúv o prenájme majetku obce 
Prekladá:  starostka obce – zmluvy uzavreté s občanmi bývajúcich za kúriou, ktorí užívajú roky 
pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce.  Je potrebné určiť sumu, za akú sa budú tieto pozemky 
prenajímať. Dala návrh, aby  bol ročný nájom  za m2  ....  0,033 €. 

V rámci diskusie poslanci súhlasili s predloženým návrhom. Po predložení  bol predložený 
návrh na uznesenie. 
 

Uznesenie číslo  5/7/2013: 
 
Obecné  zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

I. schvaľuje 
Prenájom pozemkov za 0,0033 € za m2. 
 

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
6.Informácia – Odmeny poslancov a členov komisií 
Predkladá:  starostka obce 
Informovala poslancov o odmenách, na ktoré majú nárok v zmysle zásad odmeňovania poslancov OZ. 

t.j. účasť na zasadnutiach OZ, akciách poriadanych obecným úradom. Po predložení  bol 
predložený návrh na uznesenie. 
 

Uznesenie číslo  6/7/2013: 
 
Obecné  zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

I. Berie na vedomie: 
   Informáciu o odmenách v zmysle zásad odmeňovania poslancov OZ. 
 

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
7. Schválenie smernice o ochrane osobných údajov 
Predkladá:  starostka obce 
Smernica tvorí prílohu zápisnice. 

Po predložení  bol predložený návrh na uznesenie. 
 

Uznesenie číslo  7/7/2013: 
 
Obecné  zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

I. schvaľuje 
smernicu o ochrane osobných údajov číslo 3/2013. 
 



Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

8.Plán práce hlavnej kontrolórky  na prvý polrok 2014 
Predkladá:  Marta Mišková –hlavná kontrolórka obce 

Plán práce tvorí prílohu zápisnice. Po predložení  bol predložený návrh na uznesenie. 
 
 

Uznesenie číslo  8/7/2013: 
 
Obecné  zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

I. schvaľuje 
Plán práce hlavnej kontrolórke obce na  I. polrok  2014 
 

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
9.Rôzne 
Predkladá: starostka obce 
-Schváliť  prisediaceho na Okresnom súde  -  Ľudmila Lukáčová – za obec  
- poďakovanie za spoluprácu v roku 2013 – zhodnotenie kultúrnych akcií  a údržbárskych     
   a investičných prác a to:   údržba priestorov v obecnom klube. 
 
V rámci diskusie vystúpili: 

Ing. Igor Lukáč – mal dotaz, či neboli zo strany občanov nejaké sťažnosti k zbúraniu kúrie 
Ľudmila Ďurčáková – starostka obce dodala, že sťažnosť bola zo strany p. Koseca 
k odprataniu dreva z buraniska. Po predložení  bol predložený návrh na uznesenie. 
 
 

Uznesenie číslo  9/7/2013: 
 
Obecné  zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Berie na vedomie 
   Informáciu o zhodnotení kultúrnych akcií a investičných a údržbárskych prác za rok 2013. 
 

I. schvaľuje 
    Zástupcu obce Bánovce nad Ond. ako prísediacu na Okresnom súde v Michalovciach  
    p. Ľudmilu Lukáčovú. 
 

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš,  Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,  Mgr.Alena 
Hrehová,  Anna Megisová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 



10.Diskusia 

Nakoľko sa do diskusie nikto nehlasil, diskusia bola ukončená. 

11.Záver  

Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa 

poďakoval prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila. 

                                                                                                            ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                         Ľudmila Ďurčáková 
 
 
 

overovatelia  : 
 

  
                                        Mgr. Alena Hrehová     ..................................... 
 

Anna Megisová     ...................................... 

 

                                                                    

 
 
Zapísala: 

Marta Mišková   .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


