
                                    Z Á P I S N I C A                

              ZO ZASADANIA     OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  1/2015 

        V BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU  

                       zo dňa 27.3.2015 

 

 

1/  Otvorenie  OZ  - 

  zastupiteľstvo otvorila starostka obce a privítala poslancov.                                                                        

Overovatelia zápisnice   :    Tomáš Ján, Ľoch Peter                                                                                                                         

Zapisovateľka :   Ľudmila  Geročová 

2./  Schválenie programu    OZ 

  Program  bol zaslaný  v pozvánke. Nakoľko po  jej zaslaní sme zistili,  že bola  zverejnená 

priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2014,   na základe ktorej sa vypočítava plat 

starostky obce, navrhujem doplniť  program  o bod   11 -  schválenie platu starostky  a bod   12  - 

rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcii verejných funkcionárov.  

Program bol schválený bez pripomienok 

Návrh na uznesenie  číslo  1/1/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.    
 

schvaľuje 
  

program  Obecného zastupiteľstva 1/1/2015 
 

Hlasovanie :  Za : 4 -  Lukáč, , Ľoch, , Tomáš, Vargová  

            Proti :   0   Zdržal sa : 0 

3./Kontrola plnenia uznesenia 

Z posledného OZ boli splnené všetky uznesenia  a dnes budú  schválené posledné komisie, 

ktoré budú pracovať pri OZ 
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4./ Prerokovanie  prílohy k VZN č. 3/2009  na prevádzku a mzdy v MŠ 

Podľa predpisu č. 564/2004 Z.z. Zákon o rozpočtovom  určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

   Pri výpočte dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení patriacich pod originálne 

kompetencie obce sa vychádza z celkového výnosu dane z príjmov FO za SR a z celkového 

prepočítaného počtu detí v týchto školských zariadeniach, pričom sa vychádza z údajov ktoré         

sú zverejnené na MF SR ,schvaľuje sa to každý rok. 

Dostávame od štátu podielové dane a časť z nich je dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce .Každoročne sa 

zverejňuje koeficient  podľa ktorého vypočítame príspevok  

20x/27,3+6,5/x66,06=20x33,8/x66,06=676x66.06 = 44 656.56€ 

Na prevádzku a mzdy – 44 656, 56 € to v prípade 100 % prognózy  v prípade nižšej prognózy je to 

42 871.92 

Na budovy a stavby 

20x1,5x66,06 =1 981,80 € v prípade 100 %  v prípade nižšej 1 902,60€ 

K tomu ešte pripočítame školné ktoré je u nás 5 € na žiaka na mesiac / vo väčšine škôl na 

okolí je 10 € a dokonca v MI je 20 € na žiaka na mesiac/ u nás to robí 350 € ročne a potom 

ešte dostávame peniaze na predškolákov to sú peniaze ktoré musíme dať  na škôlku, to 

všetko dáme a aj napriek tomu je to málo tak v rozpočte máme naplánovane o 2260 € viac 

aby pokrylo potreby MŠ. 

Návrh na uznesenie  číslo  2/1/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.    
 

schvaľuje 
  

  dotáciu na  rok 2015 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Bánovce nad Ondavou  

Na prevádzku a mzdy - 44 656,56 € 

Na údržbu budovy-   1981,80  

 Spolu  -  €46638,36 

Hlasovanie :  Za : 4  – Lukáč , Ľoch,  , Tomáš, Vargová  

            Proti : 0   Zdržal sa :  0  
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5./ Schválenie členov komisií 

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.     

Na ustanovujúcom OZ boli schválené nasledujúce komisie a ich členovia : 

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

 Predseda komisie:   Igor Lukáč                                                                                                                                         

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

 

b/ Komisia finančná      

Predseda komisie : Michal Ďurik 

Členovia komisie : Peter Ihnát, Mária Čuhaničová 

 

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

Predseda komisie:     Ján Tomáš                                                                                                                                       

Členovia komisie :  Peter Ľoch, Kvetoslava Vargová 

Dnes schvaľujeme ďalšie komisie a ich členov . Peter Ihnát  predložil  návrh je na tieto 

komisie : 

  d/ Kultúra a vzdelávanie  :    predseda:  Čuhaničová  Mária 
      Vargová Kvetoslava, Geročová   Ľudmila, Lojanová   Jana ,Majerníková  Anna 
 e/ komisia pre mládež a šport: predseda :  Ing Igor Lukáč 
        Ľoch Peter , Parihuz Jozef , Maťaš  Ladislav , Ďurík Michal  
 f/  komisia pre územný plán a výstavby predseda : Ing Ihnát Peter,  
       Ihnát Ján,  Ing Michal  Staroškovič, Tirpák Jozef, Ďurčáková Ľudmila 
 
Tomáš, Ľoch – navrhli presunúť schválenie  komisie pre územný plán a výstavbu na  
ďalšie OZ. Poslanci chcú prejednať zmysel komisie a jej pracovnú náplň s navrhovateľom 
Ing. Petrom Ihnátom. 
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Návrh na uznesenie číslo  3/1/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 
komisie  a ich zloženie : 

  
  d/ Kultúra a vzdelávanie  :    predseda   :  Čuhaničová  Mária 
      Vargová  Kvetoslava , Geročová  Ľudmila,  Lojanová Jana ,  Majerníková Anna 
 
 
 e/ komisia pre mládež a šport: predseda    Ing.  Igor Lukáč 
        Ľoch Petr, Parihuz  Jozef,   Maťaš, Ladislav , Ďurík  Michal  
 

Hlasovanie :  Za : 4 - Lukáč, Ľoch, Tomáš, Vargová                                                                                

Proti : 0   Zdržal sa :  0 

 

6. Schválenie členov záchrannej jednotky v Bánovciach nad Ondavou 

Obec Bánovce nad Ondavou podľa plánu Civilnej ochrany ma schválenú  záchranu jednotku v 

prípade mimoriadnych udalosti, keďže sa menili poslanci tak ju musíme aktualizovať .  

 

Starostka navrhla takéto zloženie  komisie : 

Veliteľ Ing. Igor Lukáč  

Členovia : Tomáš Ján , Ladislav Maťaš,  Peter Ľoch,  Michal Ďurik 

Má niekto nejaké pripomienky alebo iné  návrhy? 

Pokiaľ nie dám hlasovať za uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie číslo  4/1/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.    
 

schvaľuje 
zloženie záchrannej jednotky: 

Veliteľ Ing. Igor Lukáč  

Členovia : Tomáš Ján ,Ladislav Maťaš, Peter Ľoch, Michal Ďurik 
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Hlasovanie :  Za : 4 - Lukáč, Ľoch, Tomáš, Vargová 

            Proti : 0   Zdržal sa :  0  

7. Žiadosť ministerstva financií pre rok 2015 

 Podľa § 1 Výnosu ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, 

Do 31.3.2015 treba poslať žiadosť na ministerstvo financií preto sa s Vami chcem poradiť načo 

dáme žiadosť.  Žiadosť na ministerstvo kultúry  je na maximálnu sumu  13.500€ + naša spoluúčasť 

1.500 € spolu 15.000€. 

dávam vám na zváženie dva návrhy 

1. Pristavať sociálne zariadenia  k múzeu 

2. Fasáda múzea a OU 

Ak máte iné návrhy prosím Vás o predloženie resp. vyjadrenie  k predloženým . 

Poslanci  sa vyjadrili, aby sme  sa rozhodli až  podľa toho koľko  dostaneme finančných 

prostriedkov . Prikláňajú sa k vybudovaniu  sociálnych zariadení v Literárnom múzeu Pavla Horova. 

 

Návrh na znesenie číslo  5/1/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.    
 

schvaľuje 

 

podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR  na dobudovanie sociálnych zariadení v Literárnom 

múzeu Pavla Horova. 

Hlasovanie :  Za : 4 - Lukáč, Ľoch, Tomáš, Vargová 

            Proti : 0   Zdržal sa :  0  

 

8.Informácia ohľadne internetového trhoviska 

elektronické trhovisko – od 1.3. je spustená ostrá verzia elektronického trhoviska .  Naša obec je  

zaregistrovaná .   Zatiaľ sme to nerobili, ale zúčastnili sme sa školenia   .  Je to veľmi náročné na čas 

i odbornosť a preto navrhujem, aby sme toho roku  objednali túto službu u odborníka. 
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Máme dve  ponuky : 

 1/  Molčani    mesačne 80x12´  t.j. 960 €ur. ročne  

2/ Kundratová   120 €ur. mesačne  t.j. okolo 1500 €ur. ročne 

 

Návrh na uznesenie číslo  6/1/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.    
 

schvaľuje 

 

Odborne spôsobilú osobu -  Ing. Marcela Molčányiho  ktorý bude  vykonávať pre Obec Bánovce nad 

Ondavou obchodovanie  cez elektronické trhovisko. 

Hlasovanie :  Za : 3 - Lukáč, Ľoch, , Vargová 

Proti : 0         Zdržal sa :  1 -Tomáš Ján 

9./  Schválenie zdravotnej služby 

 Od 1. augusta 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č 355/2007 Z.z o ochrane podpore a rozvoji 

verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Tiež vyhláška ministerstva zdravotníctva 208/2014 

o podrobnostiach rozsahu a naplnení výkonu pracovnej služby. 

V roku 2015 máme  túto službu mať  v rozpočte máme na ňu čiastku 600 € , potom mal návrh Peter 

Ihnát že pozná dajakú firmu čo by nám to urobila za 300 € .  Potom ma oslovil Dušan Klima že on 

má oprávnenie a urobil by nám to 1€ na osobu na mesiac, pričom  máme 10 zamestnancov. Tak to 

by vychádzalo 120 € ročne.   Vyjadrite sa k tomu, ktorú ponuku vyberieme. 

Návrh na uznesenie číslo  7/1/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.    
 

schvaľuje 

 
odborne spôsobilú osobu pre výkon zdravotnej služby najlacnejšiu   ponuku – Dušan Klima. 

 Hlabsovanie :  Za : 4 - Lukáč, Ľoch, , Vargová, Tomáš 

Proti : 0           Proti :  0 
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10/  List Michala Maťaša starostke obce a o Informácia pre  občanov 

List pána Michala Maťaša bol prejednaný na zasadaní OZ  -  p. Michal Maťaš    žiadal, aby s ním 

boli oboznámení poslanci OZ, uverejnený v Obecných novinách  a na internetovej stránke 

obce.  

Diskusia :  

Peter Ľoch – sa vyjadril, že starostka vysvetlila všetky body obsiahnuté v liste p. Maťaša  

a konštatoval, že ich vysvetlila   hodnoverne.  

Poslanci nesúhlasia s uverejnením listu v Obecných novinách ani na internetovej stránke Obce 

Bánovce nad Ondavou . 

Návrh na uznesenie číslo  8/1/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.    
 

berie na vedomie 

 

obsah listu p. Michala Maťaša , Bánovce nad Ondavou č.d. 46 zo dňa 9.3.2015 
 

Hlasovanie :  Za : 4 - Lukáč, Ľoch, , Vargová, Tomáš                                                                                     
Proti : 0           Zdržal  :  0                                                                                                                                         

 

11/   Schválenie platu starostky Obce Bánovce nad Ondavou   

V uplynulých dňoch bol na stránke Ministerstva financií zverejnený priemerný plat 

v národnom hospodárstve za rok 2014, z ktorého sa vychádza pri úprave platu  starostu 

obce podávame návrh na   mesačný plat starostke Obce Bánovce nad Ondavou Ľudmile 

Ďurčákovej  nasledovne : 

858 x 1,65  =  1415,70 x 1,3 = 1840,41 zaokrúhlene 1841 €ur. 

Návrh na uznesenie  číslo  9 /1/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.    
 

schvaľuje 
 

plat starostky obce  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  -

podľa  par. 3 odst. 1 zákona č.  253/1994 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2015  vo výške 1841 €ur. 



Hlasovanie :  Za : 4 - Lukáč, Tomáš, Vargová, Čuhaničová                                                                                 

Proti : 0   Zdržal sa : 1 -  Ľoch 
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12/ Rokovací  poriadok komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcii verejných funkcionárov 

 

Návrh na uznesenie  číslo  10/1/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.    
 

schvaľuje 
 

Smernicu č. 3 z roku 2014 o postupe pri vyplňovaní, predkladaní, vyhodnocovaní a uchovávaní 

majetkového priznania a o konaní vo veciach majetkového priznania 

Hlasovanie :  Za : 5 - Lukáč, Tomáš, Vargová, Čuhaničová, Ľoch                                                                 

Proti : 0   Zdržal sa :  0 

13./ Rôzne 

a/   Projekt Kino –Kultúry dom 

 Pripravuje sa výzva,  nás by sa týkala opatrenie  8.2.6.3.4.z neoverených zdrojov by sa mala suma 

na jedného obyvateľa pohybovať okolo 300 € ak by to bola pravda tak 720 x 300 =216 000 /6,5 mil 

v starých korunách/  .  Radím sa s vami, , či dáme urobiť projekt   a na čo.  Oslovil ma prvý bod  -

Rekonštrukcia   kultúrnych domov  alebo nevyužitých budov ...  Všetci vieme v akom stave je náš 

kultúrny dom – dožíva.  Pred niekoľkými rokmi sme dali urobiť štúdiu na budovu bývalého kina, 

ktorá  by sa prerobila na kultúrny dom. Štúdia neobsahuje nacenenie stavby a teda nevieme koľko 

by rekonštrukcia stála. Projektová dokumentácia by stála cca   10 tis. €ur. ,  predpokladaný náklad  

na rekonštrukciu  je cca 342 tis. €ur. Budova musí byť  pri dokončení   funkčná.   

Mohli by sme robiť ďalšie cesty, ale na budúci rok by mala ísť kanalizácia a rozbijeme nové  cesty? 

Tomáš  - ja by som navrhoval  rekonštrukciu len samotného kina bez premietacej miestnosti , 

bývalého baru a pošty.  

Vargová -  A neskôr by sme mohli zobrať úver  a dokončiť  neskôr ostatné priestory z vlastných 

zdrojov. 

Poslanci – osloviť projektanta, aby vypočítal koľko by stála rekonštrukcia budovy. Poveruje pani  

starostku, aby& zistila či takýto projekt musí ísť cez verejné obstarávanie. 
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b/  Rekonštrukcia strechy  obecného úradu  

Úrad má k dispozícii škridľu a drevo, ktoré bolo pôvodné určený na  strechu Kúrie. Kúria bola 

vyradená z evidencie kultúrnych pamiatok  a bolo vydané búracie povolenie a materiál by sme 

chceli  použiť na iný účel . 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s použitím škridle , ktorá bola pôvodne určená na strechu kúrie                            

/ dnes už neexistuje/  na iný účel -  prekrytie strechy obecného úradu. 

Tomáš – najprv osloviť statika, aby zistil, či sa škridľa sa dá použiť na  strechu obecného úradu 

a tiež získať predbežné ponuky na rekonštrukciu strechy.  

c/ Bar Papcun 

31.12.2014 končil nájom baru CARIER bar zmluvu pán Papcun nemal záujem predlžiť, odovzdal nám 

budovu je prázdna , čo ďalej z ňou 

1.Ozvala sa p. Harmanová, ktorá mala chcela by sa pozrieť a urobiť  v priestoroch obchod detské 

oblečenie. 

2. máme 1 stôl na stolný tenis či by tam nehrali chlapci s.t. druhý stôl je p. Dekanyiho je vo veľkom 

klube. 

Poslanci – zatiaľ nebudeme  nikomu dávať do nájmu, uvidíme ako sa to bude s rekonštrukciou 

budovy kina. 

d/MAS  

Je to združenie obci podobné ako mikroregión len s tou výnimkou že je tam zastúpená verejná 

správa/obce/ a súkromný sektor, podnikatelia ,neziskový  v podiele 49/51 %. ale taras čerpanie 

eurofondu môžu obce alebo MAS my sme ešte minule volebné obdobie schválili náš vstup do MAS 

Keďže ste noví poslanci tak Vám to oznamujem  a vyjadrite sa, či stým súhlasíte.  Zatiaľ sa 

pripravujú stanovy  a administratívne kroky.  

e/  Kultúrne podujatia 

-  Stavanie mája 30.4.2015 štvrtok, Vystupujú deti z MŠ a Ondavčanka + opekanie, koláče od 

sponzorov -  ale ak máte niečo nové tak navrhnite 

-  MDD-1.6. pondelok, súťaže, sladkosti pre deti 

- Deň matiek -  10. mája    

-  Bánovský čurbes  -  27.6.2015  



     

f/ Projekty  
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- projekt počítače – obce musia byť plne internetizované –  ponúkli nám počítače., noubuky 

a tlačireň – síce zadarmo  ale len do septembra 2015. My sme si nechali aj staré počítače, 

ak by podmienky od septembra boli nevýhodné, tak ich vrátime. 

- projekt  - TJ a hasiči – športové oblečenie, futbalové lopty, tašky , pinpongový stôl a ďalšie 

v hodnote   7308 €ur.  

- Oslovil ma jeden pán, ktorý by chcel zriadiť v našej obci denný stacionár pre starých ľudí 

14. Diskusia 

15.Záver 

Starostka ukončila jednanie OZ a poďakovala účasť,  trpezlivosť  a   promptný prístup . 

 

    Overovatelia zápisnice :  

    Ján  Tomáš          _________________________ 

    Peter   Ľoch _____ 


