
    Z Á P I S N I C A 

   Z USTANOVUJÚCEHO  ZASADANIA   OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

  V BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU  

          zo dňa 13. decembra 2014 

 

1./ Hymna Slovenskej republiky 

2./ Otvorenie  slávnostného OZ  -  zastupiteľstvo viedol poslanec Igor Lukáč                                                                                   

Overovatelia zápisnice   : Peter Ihnát, Mária Čuhaničová                                                           

Zapisovateľka :   Ľudmila Geročová 

3./ Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí – predniesla predsedníčka 

MVK p. Anna Majerníková 

4./ Zloženie  a podpísanie  sľubu starostky obce  Ľudmily Ďurčákovej .                        

Osvedčenie   o zvolení odovzdala starostke predsedníčka MVK Anna Majerníková.                                   

Ďalšie jednanie OZ viedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková. 

5./ Zloženie a podpísanie sľubu novozvolenými poslancami OZ :                                                                    

1. Mária Čuhaničová                                                                                                                                                

2. Peter Ihnát                                                                                                                                                                  

3. Igor Lukáč                                                                                                                                                                                  

4. Peter Ľoch                                                                                                                                                             

5. Ján Tomáš                                                                                                                                                 

6. Kvetoslava Vargová                                                                                                                                               

7. Michal Ďurik                                                                                                                                              

Osvedčenie o zvolení odovzdala poslancom predsedníčka MVK Anna Majerníková. 

6./  Príhovor novozvolenej starostky obce Bánovce nad Ondavou  Ľudmily Ďurčákovej. 

Starostka obce  zablahoželala novozvoleným poslancom  a vyjadrila presvedčenie, že budú 

ťahať za jeden povraz a spolupráca v nasledujúcom volebnom období  bude v prospech 

obce Bánovce nad Ondavou.  

7.   Schválenie programu  ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

Program bol schválený bez pripomienok 

Hlasovanie :  Za :  Lukáč, Ihnát, Ľoch, Ďurik, Tomáš, Vargová , Čuhaničová 

            Proti :   0   Zdržal sa : 0 
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8.  Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie  

V zmysle zákona uvedené komisie majú byť 3-členné, ale vzhľadom na skutočnosť, že naše 

OZ  má iba  7 členov navrhlo sa , aby  sa tieto komisie zlúčili do jednej . Do uvedenej 

komisie boli navrhnutí  poslanci :                                                                                                                       

Igor Lukáč – predseda a Kvetoslava Vargová a Peter Ľoch – členovia komisie 

Hlasovanie :   Za : 7  - Lukáč, Ihnát, Ľoch, Ďurik, Tomáš, Vargová , Čuhaničová 

  Proti :  0   Zdržal sa  -  0 

9. Správa o overení  platnosti voľby starostu obce  a poslancov OZ a nezlučiteľnosti funkcií 

Predseda návrhovej, mandátovej a volebnej komisie Igor Lukáč  predniesol správu  a návrh 

na uznesenie č. 1/2014. 

Hlasovanie :  Za :  7- Lukáč, Ihnát, Ľoch, Ďurik, Tomáš, Vargová , Čuhaničová 

             Proti : 0   Zdržal sa :   0 

10.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

zasadania obecného zastupiteľstva 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 

12                                                                                                                                                                                                

-  ods. 2 prvá veta – ak starosta nezvolá OZ najmenej raz za 3 mesiace  

-  ods. 3 tretia veta  - ak starosta nezvolá zasadanie OZ  a o zvolanie požiada 1/3 poslancov 

do 15 dní od doručenia  žiadosti na jeho konanie  alebo ak starosta nezvolá ustanovujúce 

OZ do 30 dní od vykonania volieb 

- ods. 5 tretia veta – ak starosta odmietne dať hlasovať  o návrhu programu zasadania OZ 

alebo jeho zmene, stráca právo viesť OZ  ďalej ho vedie zástupca starostu resp. poverený 

poslanec 

Ods. 6 tretia veta  - ak  na zasadaní OZ  požiada o slovo poslanec a starosta mu slovo 

neudelí, stráca právo viesť zasadanie OZ a ďalej ho vedie zástupca starostu resp. poverený 

poslanec 

V súvislosti s dodržaním  ustanovení podľa  § 12 zákona 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 

bol predložený návrh, aby OZ touto  úlohou poverilo poslanca    Jána Tomáša 

Hlasovanie :  Za :  7 - Lukáč, Ihnát, Ľoch, Ďurik, Tomáš, Vargová , Čuhaničová 

           Proti : 0  Zdržal sa :   0 
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11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov , členov a náplň ich práce 

Podľa § 15 zákona 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  OZ  

môže zriadiť komisie ako svoje stále  dočasné  poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 

Návrh na zloženie komisií predniesla starostka obce a to nasledovne : 

a/ Komisia  na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií verejných funkcionárov  

 Predseda komisie:   Igor Lukáč                                                                                                                                         

Členovia komisie :  Ihnát, Ďurik, Ľoch, Tomáš, Vargová, Čuhaničová 

Hlasovanie :  Za : 7 - Lukáč, Ihnát, Ľoch, Ďurik, Tomáš, Vargová , Čuhaničová 

            Proti : 0   Zdržal sa :  0  

b/ Komisia finančná      

Predseda komisie : Michal Ďurik 

Členovia komisie : Peter Ihnát, Mária Čuhaničová 

Hlasovanie :  Za : 7 - Lukáč, Ihnát, Ľoch, Ďurik, Tomáš, Vargová , Čuhaničová 

            Proti : 0   Zdržal sa :  0  

c/ Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 

Peter Ihnát navrhol, aby sa tejto komisii pridali kompetencie aj v oblasti ŽP  a rovnako 

doplniť do názvu – Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia  a  

vybavovania sťažností a  petícií  

Predseda komisie:     Ján Tomáš                                                                                                                                       

Členovia komisie :  Peter Ľoch, Kvetoslava Vargová 

Hlasovanie :  Za : 7 - Lukáč, Ihnát, Ľoch, Ďurik, Tomáš, Vargová , Čuhaničová 

            Proti : 0   Zdržal sa : 0 

12. Určenie platu starostky obce 

Návrh  na určenie platu starostke obce predniesla  hlavná kontrolórka Obce Bánovce nad 

Ondavou  Marta Mišková : 

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov navrhuje   mesačný plat 

starostke Obce Bánovce nad Ondavou Ľudmile Ďurčákovej  nasledovne :  
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Základný plat -  súčin priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za uplynulý 

rok a koeficient  /počet obyvateľov/  t.j. 824 x 1,65 = 1360,-  a zároveň navrhuje  navýšenie 

o 30%  t.j. 408 €ur.  Spolu teda mesačná mzda v hrubom bude  vo výške   1768,-    €ur. 

Rovnaký plat mala starostka obce aj doteraz. 

Peter Ihnát  : Navýšenie mzdy starostky obce je podľa výsledkov jej práce?  Navrhujem, 

aby sme  raz štvrťročne hodnotili jej prácu a na základe toho jej určili odmenu. 

Marta Mišková :  Starostovia obcí podľa zákona nemôžu mať schválenú žiadnu odmenu, 

a tak predkladám predošlý návrh. 

Hlasovanie :  Za : 7 - Lukáč, Ihnát, Ľoch, Ďurik, Tomáš, Vargová , Čuhaničová 

            Proti : 0   Zdržal sa :  0  

13. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou      

Pri  výbere finančných prostriedkov resp. prevodoch z účtov Obce Bánovce nad Ondavou 

musia byť vždy 2 podpisy. Navrhujeme aby to bola  vždy starostka obce  resp. poslanec OZ 

a pracovníčka Obecného úradu a to : 

Starostka obce   :   Ľudmila Ďurčáková 

Poslanec       :    Igor Lukáč 

Pracovníčky  OcÚ   :   Geročová  Ľudmila , Baková Beáta 

Hlasovanie :  Za : 7 - Lukáč, Ihnát, Ľoch, Ďurik, Tomáš, Vargová , Čuhaničová 

            Proti : 0   Zdržal sa :  0  
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7. Diskusia 

Starostka obce -Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určuje práva i povinnosti  

poslancov OZ. Zo zákona vyplýva, že obecné zastupiteľstvo má byť najmenej raz za 3 

mesiace. My robíme podľa potreby, ale určite častejšie.  Musíme sa dohodnúť na 

termínoch zasadnutí, nakoľko máme viacerých poslancov, ktorí robia na smeny resp. 

z rodinných dôvodov sa nie vždy môžu zúčastniť OZ.                                                                          

Funkciu zástupcu starostu, ktorého si vyberá starosta obce, je zaužívaná prax , že sa 

stáva poslanec, ktorý získal najvyšší počet hlasov vo voľbách. Z toho dôvodu navrhuje 

za  zástupcu starostu Igora Lukáča.                                                                                                                                               

Plán práce – každoročne si na 1. Zasadaní OZ  v roku  vypracujeme plán práce, ktorý sa 

snažíme splniť. Ja už samozrejme mám za seba pripravený takýto plán, ale oslovujem aj 

vás, aby ste si do najbližšieho OZ pripravili návrhy. 

 

8. Záver – starostka obce poďakovala všetkým zúčastneným za účasť na 

ustanovujúcom OZ. 

 

 

Overovatelia : 

  .............................................   ................................... 

  .............................................   .................................... 

 

Bánovce nad Ondavou 13.12.2014 

 

 

 

 

 


