OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU

ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
10. júna 2014 o 18.00 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: 0
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 : Ďurik, Parihuz
Za zapisovateľku bola poverená: Ľudmila Geročová – pracovníčka OcÚ.
1./ Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila s programom rokovania obecného
zastupiteľstva, ktorý bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní
poslanci.
2./ Kontrola plnenia uznesení
– nie je splnené uznesenie č. 4/2/2014 – týkajúce sa rozpočtu autobusovej zastávky. Na
úlohe sa pracuje.
3./ Schválenie Bánovských novín 2014
Pre sebou máte návrh Bánovských novín 2014. Prvé 2 strany sú venované 100.
výročiu narodenia Pavla Horova. Je tam článok starostky – zhrnutie čo sme robili za
posledné štyri roky. Potom sú tam články – riaditeľky MŠ, TJ, Hasiči, Kultúra -+ naši
mladí, Deti, jubilanti, pozvánka na Čurbes. 19.3.2014 nám došiel list od Michala
Maťaša – bývalého starostu, ktorý žiadal uverejniť aj v obecných novinách. Na
minulom OZ som vám ho prečítala a dnes vás žiadam o vyjadrenie resp. schválenie
alebo neschválenie uvedeného príspevku v obecných novinách 2014. Všetci poslanci
nesúhlasili s uverejnením článku p. Michala Maťaša v Bánovských novinách 2014.

Uznesenie číslo 1/3/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje Bánovské noviny v predkladanom znení.
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,
Anna Megisová, Alena Hrehová, Michal Ďurik
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04./Organizačná príprava Bánovského čurbesu 2014
28. júna 2014 budeme organizovať tradičný Bánovský čurbes. Program - Ondavčanka,
Hnojňane, Puľs, deti z MŠ.
- Program k 100 – výročiu narodenia Pavla Horova - krstenie knihy,
Múzeum Pavla Horova - bude popoludní otvorené
- Osvetlenie javiska a elektrina pre disjokeja a skákací hrad - kto zabezpečí ?
Ján Tomáš - vezme si to starosť.
– Sprievodné podujatia
– Hasiči nám pošlú zásahové vozidlo – hasenie vraku auta a naše dievčatá.
- Súťaž vo varení guľášu
- Skákací hrad pre deti
- Tombola - Juraj Matina
Finančné prostriedky : Poslali sme žiadosti VÚC /600 €ur/, Ministerstvo kultúry, Solárny
park, Prima banka, Komunálna poisťovňa, Flaga / 100 €ur/, Roľnícke družstvo / sľúbila
prasa/, firma WAK – dáva nám každý rok.
Lavičky – dovezieme z Rakovca . Na aktivačné práce máme – Tkáč, Tkáčová, Šmidová,
Šandorová a mali by byť aj Čuhaničoví. Na menšie obecné služby do konca mesiaca robí
Rusič. Títo všetci nám pomôžu pri príprave Čurbesu.

Uznesenie číslo 2/3/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje organizačné zabezpečenie Bánovského čurbesu 2014.
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, Ing. Igor Lukáč, Jozef Parihuz,
Anna Megisová, Alena Hrehová, Michal Ďurik
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

5./ Rôzne :
- Písala som projekt na detské ihrisko – Doly na Nadáciu SPP a dostali sme 1000 €ur.

Bánovce nad Ondavou 10.6.2014
Overovatelia zápisnice :

Michal Ďurik

_________________________

Jozef Parihuz

_________________________

