OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU

ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
17.10. 2014 o 18.00 hod. v kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a/ starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b/ poslanci OZ:
Anna Megisová, Ján Tomáš, Juraj Matina, Jozef Parihuz, Mgr. Alena Hrehová
Neprítomní : ospravedlnení
: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurik
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní: Marta Mišková – obecný kontrolór
1./ Otvorenie
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 6 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 : Matina, Parihuz
Za zapisovateľku bola poverená: Ľudmila Geročová – pracovníčka OcÚ.
2./ Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila s programom rokovania obecného
zastupiteľstva . Poslanci schválili program zasadnutia a za program hlasovali všetci
prítomní poslanci.
3./ Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia sú splnené okrem č. 4/2/2014 – týkajúce sa rozpočtu autobusovej zastávky.
4./ Prerokovanie VZN č. 5/2014 o podmienkach chovu a držania psov v obci Bánovce nad
Ondavou
Obec Bánovce nad Ondavou mala prijaté VZN o podmienkach chovu a držania psov, ale
nakoľko došlo k zmene zákona aktualizovali sme ho na dnešné pomery. VZN je doložené
v materiáloch OZ.

-

2 -

Uznesenie číslo 1/6/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 5/2014 o podmienkach chovu a držania psov v obci Bánovce nad Ondavou
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, Jozef Parihuz, Alena Hrehová, Anna
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05./ Rozpočtové opatrenie 6/2014
Rozpočtové opatrenie 5/2014 predložila učtovníčka Emília Vajdová
Prehodnocovali sme rozpočet a nakoľko podielové dane sú vyššie ako sme predpokladali,
rovnako ako príjem za dobývací priestor. Ušetrilo sa na plyne na MŠ a na druhej strane sme
navýšili mzdy, nakoľko keď sme pri prijímaní rozpočtu nevedeli ako stúpnu mzdy učiteľov.
Menili sme aj ďalšie položky, ktoré sú v materiály, ktorý je súčasťou materiálov OZ
z dnešného dňa. Ide o malé presuny medzi jednotlivými položkami . To čo zostalo som dala
na položku odstupné starostu obce.
Uznesenie číslo 2/6/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 6/2014 podľa priložených materiálov.

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, , Jozef Parihuz, Alena Hrehová, Anna
Megisová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06./ Rôzne
- Žiadosť PZ Lieskovec o prenájom obecného pozemku
PZ Lieskovec dala žiadosť na prenájom obecného pozemku, kde by chceli vybudovať
poľovnícke posedenie. Ide o pozemok za Remákovými /Dudášovymi/, ktorý je zarastený
krovím .
Tomáš – Ja navrhujem , aby sme im dali symbolický poplatok napr. 1 €ur. Na 10 rokov.
Matina – Mám rovnaký názor, nech to udržiavajú a zaplatia len symbolický poplatok 1 €ur.
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Uznesenie číslo 3/6/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prenájom obecného pozemku pre PZ Lieskovec Bánovce nad Ondavou od 1.11.2014 na obdobie
10 rokov a poplatok za 1 €ur. Ročne. Poveruje starostu obce podpísaním zmluvy.

Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, , Jozef Parihuz, Alena Hrehová, Anna
Megisová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0- Informácia - autobusová zastávka
Z praktického dôvodu je riziko púšťať sa do výstavby novej zastávky. Pokiaľ som zisťovala
ceny , pohybujú sa okolo 5 tisíc €ur. Aj keď je naša zastávka v katastrofálnom stave a máme
nejakú rezervu, domnievam sa , že výstavbu novej zastávky by sme mali nechať na jar
budúceho roku. Teraz navrhujem pred zimou zaskliť . A pokiaľ máme rezervu navrhujem
zakúpiť kamerový systém / jedna pri OcÚ a druhú na doly/. Dala som urobiť cenovú ponuku
a vyčíslili ich na 2345 €ur. Prosím vás, aby ste sa vyjadrili ako daný problém vyriešime.
Megisová, Hrehová – určite je potrebné zastávky preskliť.
Tomáš – Ak chceme o rok robiť zastávku, zbytočne investujeme veľké peniaze teraz na
opravu tejto. V pondelok pošlem sem majstra, ktorý premerá a vyčislí koľko by stálo
zasklenie.
- Informácia o ukončení vstupnej časti DS
Opravy DS sú ukončené- izolácia zvonku i zvnútra, chodník, urobili sme výsadbu /skalky/.
Taktiež sme dali vyčistiť v objekte plynové pece.
- Podmienky poskytnutia stravy dôchodcom z MŠ
V rámci sociálnej politiky obce sme v minulosti nakoľko sme mali málo detí ponúkli sme
našim dôchodcom možnosť sa stravovať. V tomto školskom roku máme opäť viacej detí
a k dôchodcom , ktorí sú osamelí prejavili záujem aj takí, ktorí nie sú sami. Naša kuchárka
to nemôže zvládnuť a tiež nemá ani vybavenie pre toľko stravníkov. Mali by sme určiť nejaké
pravidlá resp. prijať smernicu. OZ sa rozhodlo, že táto záležitosť sa bude riešiť v roku 2015
t.j. nové OZ.

- 4 - Žiadosť o preplatenie dovolenky starostky obce
OZ schválilo starostke obce preplatenie dovolenky v prípade, že by nebola zvolená vo
voľbách .
Uznesenie číslo 4/6/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
starostke obce preplatenie dovolenky za rok 2014 v prípade, že by nebola zvolená vo
voľbách do samosprávy obcí.
Za uznesenie hlasovali: Ján Tomáš, Juraj Matina, , Jozef Parihuz, Alena Hrehová, Anna
Megisová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07./ Diskusia – prebehla počas prejednávania jednotlivých bodov
8./ Záver- OZ uzatvorila starostka obce a poďakovala poslancom za prácu za celé volebné
obdobie.

Overovatelia zápisnice :
Juraj Matina

___________________________

Jozef Parihuz

___________________________

