OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
7. decembra 2015 17.30 hod. v kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a/ starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b/ poslanci OZ:
Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Mária Čuhaničová, Kvetoslava Vargová,
Neprítomní : ospravedlnení : Peter Ihnát Ing. Phd, Ján Tomáš
c/ ostatní prítomní:
Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce
Beáta Baková - účtovníčka
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:
Kvetoslava Vargová
Mária Čuhaničová
Za zapisovateľku bola poverená: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila s programom rokovania obecného zastupiteľstva,
ktorý žiadala doplniť o bod 8. – Návrh plánu kontrolnej na HK na I. polrok 2016. Program bol
schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci.
1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad
Ondavou na roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2016-2018 a návrh
rozpočtu na rok 2016.
3. Rozpočtové opatrenie číslo 7/2015.
4. Návrh VZN číslo 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánovce nad Ondavou.
5. Dodatok číslo 1/2015 k VZN číslo 3/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za po byt v materských školách a školských
jedálňach.
6. Prerokovanie príspevku na CVC na základe zmluvy o poskytnutie fin. prostriedkov na
podporu záujmového vzdelávania na školský rok 2015/2016 s mestom Michalovce zo
dňa 20.10.2015.
7. Jozef Semjan Bánovce nad Ond. 176 – žiadosť o odkúpenie vozidla GAZ vo vlastníctve PZ
Bánovce nad Ond.

8.
9.

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016
Rôzne:

- žiadosť MS Bánovce nad Ond. o úprav zadveria v MŠ
- schválenie odmeny zástupcovi starostky obce a prekonzultovanie odmien poslancov
OZ
- Záverečné zasadnutie OZ – určenie dátumu konania
- informácia o projektoch:
- čierna skládka
- kamerový systém
- Kaliňák - slávnostné odovzdanie hasičského auta
- komunitné centrum
10. Diskusia
11. Z á v e r

Priebeh jednania :
1.Kontrola plnenia uznesenia z 6. zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že
uznesenia z 5. zasadnutia OZ zo dňa 13.10.2015 boli splnené. Na základe toho bol predložený návrh
uznesenia.
Uznesenie číslo 1/6/2015
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 5. zasadnutia OZ dňa 13.10.2015
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Mária Čuhaničová,
Kvetoslava Vargová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02.Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad
Ondavou na roky 2016 - 2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2016-2018 a návrh
rozpočtu na rok 2016.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Beáta Baková – účtovníčka.
V úvode p. starostka oboznámila poslancov OZ k zaslaným materiálom návrhu rozpočtu a dodala, že
rozpočet im bol doručený v dvoch variantách. Len bol doručený v akej podobe, by mal byť schválený,
druhý variant je podrobný – položkovitý, tak ako bol žiadaný v minulom roku. V závere požiadala
účtovníčku o podrobnejší výklad k návrhu rozpočtu.
Účtovníčka OcÚ p. Baková oboznámila poslancov s návrhom rozpočtu, o jeho členení podľa funkčnej
klasifikácie. Podrobne oboznámila podľa kategórií s jednotlivým i príjmami, čo sa týka podielových
daní, aká je prognóza , ktoré dostáva obec od MF SR a s vlastnými príjmami, ktoré má obec z daní
nehnuteľnosti, za psov, TKO atd. Nie sú rozpočtované transfery zo SR ani od subjektov mimo verejnej
správy. Ďalej oboznámila poslancov s výdavkovou časťou rozpočtu podľa jednotlivých kapitol

a funkčnej a ekonomickej klasifikácie. V závere dodala, že s rozpočtom sa pracuje po celý rok,
rozpočet je živý. V prípade potreby sa robia zmeny rozpočtu. V závere dodala, že programový
rozpočet sa už neuplatňuje v zmysle novelizácie zákona 426/2013 s platnosťou od 1.1.2014.
Návrh rozpočtu tvorí prílohu zápisnice číslo 1.
V rámci diskusie vystúpili:
Poslanci s predloženým návrhom rozpočtu vyjadrili súhlasne stanovisko. Nemali žiadne pripomienky.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2016-2018 predniesla p. Mišková – HKO. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice číslo 2.
Na základe odborného stanoviska HK k návrhu rozpočtu a predloženého návrhu rozpočtu na rok 2016
a viacročného rozpočtu na roky 2016-2018 a o neuplatňovaní programového rozpočtu a vznesených
diskusných príspevkov bol predložený návrh na uznesenie:
Uznesenie číslo 2/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. Berie na vedomie:
a) Odborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na
roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
b) Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2016-2018 a návrh
rozpočtu na rok 2016.
c) Informáciu MF SR so zavedením rozpočtového informačného systému od 1.1.2014 v zmysle
zákona číslo 426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013,ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo
583/2004 Z. z. o územnej samospráve.
II. Rozhodlo, že
V zmysle zákona číslo 426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013,ktgorým sa mení a dopĺňa zákon číslo
583/2004 Z. z. o územnej samospráve § 4 ods. 5 nebude uplatňovať programový rozpočet na rok
2016.
III. S ch v á ľ u j e :
Rozpočet obce Bánovce nad Ondavou na rok 2016 takto:
- Rozpočtové príjmy vo výške .......................................... 202 669,00 Eur
- Rozpočtové výdavky vo výške ..................................... 202 669,00 Eur
bez pripomienok

Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Mária Čuhaničová,
Kvetoslava Vargová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03.Rozpočtové opatrenie číslo 7/2015.
Predkladá: Beáta Baková - účtovníčka
Predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu, ktorú je potrebné urobiť ešte v tomto roku. Dodala ,
že návrh na zmenu bol zaslaný každému poslancovi e-mailovou poštou. Podrobne ešte raz
oboznámila so všetkým i položkami, ktoré je potrebné urobiť, týka sa to hlavne splatenia úveru.
Návrh na zmenu rozpočtu tvorí prílohu zápisnice číslo 3.

Ďalej informovala poslancov o zmene rozpočtu, ktorú previedla starostka obce v súlade so
smernicou číslo 4/2012 a to rozpočtovým opatrením číslo 6, ktoré tvorí prílohu zápisnice č.4. Zmena
sa týka presunu medzi položkami.
V rámci diskusie poslanci k zmene nemali pripomienky.
Po prednesení návrhu na úpravu rozpočtu číslo 6/2015 a číslo 7/2015 a vznesených diskusných
príspevkov bol predložený návrh na uznesenie
Uznesenie číslo 3/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu číslo 6/2015 prevedenú starostkou obce.
II. S ch v á ľ u j e
Rozpočtové opatrenie číslo 7/2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Mária Čuhaničová,
Kvetoslava Vargová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

4. Návrh VZN číslo 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánovce nad Ondavou.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
V úvode p. starostka dodala, že návrh VZN bol doručený každému poslancovi e-mailovou poštou
a niektorým aj v písomnej forme. Dodala, že v prípade zmien vo VZN je potrebné schváliť do 15.12.
bežného roka, ked sa sadzby nemenili, VZN bolo nadalej platné. Upozornila poslancov na zmeny,
ktoré bolo potrebné urobiť v súvislosti s novelizáciou zákona o novom poplatku za drobný stavebný
odpad, ktorý vstúpi do platnosti od 1.7.2016 to znamená, že je potrebné určiť výšku tohto poplatku.
Rozsah výšky poplatku je od 0,015 € do 0,078 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez
škodlivín. V závere dodala, že ostatné poplatky zostávajú nezmenené. Po informovaní s novým
poplatkom požiadala poslancov o určenie výšky za drobný stavebný odpad. Čo sa týka váhy
drobného stavebného odpadu dodala, že MZP SR vydá tabuľku, podľa ktorej sa odhadne hmotnosť
odpadu. Ďalej informovala poslancov o zbere triedeného odpadu, ktorý bude v našej obci realizovať
firma, ktorá má na to oprávnenie. Za triedený odpad sa platiť nebude, náklady znáša firma. Tým, že
sa bude odpad triediť, zníži sa komunálny odpad. Obec má vysoké náklady na zber TKO , obec
dopláca v sume 4 662,00 € za rok 2015. Do konca roka 2016 obec môže vypovedať zmluvu firme
FURA, ktorá v obci prevádza zber TKO a potom nájsť firmu, ktorá bude lacnejšia.
V závere predložila návrh na určenie výšky poplatku a to 0,055 € za kilogram , ktorá je uvedená
v návrhu VZN. VZN tvorí prílohu zápisnice č.5.
V závere požiadala poslancov, aby k predloženému návrhu zaujali svoje stanovisko:
Ing. Igor Lukáč – poslanec mal dotaz, aká výška poplatku na osobu je na ostatných obciach.
Po rozsiahlej diskusii k odpadom a poplatkom poslanci s návrhom VZM súhlasili.
Po prednesení návrhu VZN číslo 6/2015 a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
uznesenie

Uznesenie číslo 4/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou sa uznieslo
na VZN číslo 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Bánovce nad Ondavou.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Mária Čuhaničová,
Kvetoslava Vargová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Dodatok číslo 1/2015 k VZN číslo 3/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materských školách a školských
jedálňach
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Podrobne informovala poslancov s dodatkom, o výške poplatkov v SJ. Dodala, že v SJ sa stravuje
celkom 5 stravníkov – dôchodcov, detí v MS je 19 zapísaných . Odporučila zvýšiť režijnú časť
u dôchodcov z 0,17 € na 0,51 € to znamená zvýšenie o 0,34 € za obed u dôchodcov, čím cena
jedného jedla u dôchodcov bude 1,70 €. Výška je uvedená v návrhu dodatku č. 1/2015. Návrh VZN
tvorí prílohu zápisnice číslo 6.
Po oboznámení s návrhom dodatku a o výške poplatku poslanci s predloženým návrhom
jednohlasne súhlasili.
Po prednesení návrhu VZN číslo 6/2015 a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
uznesenie
Uznesenie číslo 5/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Dodatok číslo 1/2015 k VZN číslo 3/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materských školách a školských
jedálňach od 1.1.2016.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Mária Čuhaničová,
Kvetoslava Vargová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

6. Prerokovanie príspevku na CVC na základe zmluvy o poskytnutie fin. prostriedkov na
podporu záujmového vzdelávania na školský rok 2015/2016 s mestom Michalovce zo
dňa 20.10.2015 .
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Starostka informovala, že centrum voľného času navštevuje z našej obce celkom 5 detí. Zároveň
oboznámila s obsahom zmluvy, ktorá sa stále každý rok mení. Na tento rok je v zmluve navrhovaná
čiastka 55,20 € na žiaka na jeden školský rok a vyzvala poslancov, aby sa k návrhu výšky príspevku
vyjadrili.

Poslanci jednohlasne nesúhlasili so zvýšením príspevku a jednohlasne sa zhodli, aby výška príspevku
na žiaka bola taká, ako doposiaľ t.j. 50,00 € na žiaka na školský rok 2015/2016.
Po prednesení prerokovaní príspevku a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
uznesenie
Uznesenie číslo 6/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. N e s ú h l a s í
S výškou príspevku na žiaka 55,20 € na základe zmluvy o poskytnutie fin. prostriedkov na podporu
záujmového vzdelávania na školský rok 2015/2016 s mestom Michalovce zo dňa 20.10.2015. Výška
príspevku zostáva 50,00 € na žiaka na školský rok 2015/2016, tak ako doposiaľ.

uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Mária Čuhaničová,
Kvetoslava Vargová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Jozef Semjan Bánovce nad Ond. 176 – žiadosť o odkúpenie vozidla GAZ vo vlastníctve PZ
Bánovce nad Ond.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
V úvode p. starostka oboznámila poslancov OZ so žiadosťou p. Jozefa Semana Bánovce nad Ond. č.
176 zo dňa 18.11.2015 o odkúpenie vozidla GAZ vo vlastníctve PZ Bánovce nad Ondavou.
Poslanci v rámci diskusie sa dohodli, aby sa p. Semjan vstúpil do jednania s členmi PZ na členskej
schôdzi.
Po oboznámení so žiadosťou a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
uznesenie
Uznesenie číslo 7/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie:
Ziadosť Jozefa Semjana Bánovce nad Ond. 176 zo dňa 18.11.2015 o odkúpenie vozidla GAZ vo
vlastníctve PZ Bánovce nad Ondavou.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Mária Čuhaničová,
Kvetoslava Vargová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

8.Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016
Predkladá: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Dodala , že návrh plánu bol zaslaný e-mailovou poštou všetkým poslancom, tento je stále
otvorený a môže sa v priebehu polroka dopĺňať. Plán práce tvorí prílohu zápisnice č. 7
Nakoľko k predloženému plánu práce neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
bol predložený návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 8/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Mária Čuhaničová,
Kvetoslava Vargová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09.Rôzné:
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková
- žiadosť MS Bánovce nad Ond. o úprav zádveria v MŠ – vydláždenie chodby.
Ing. Igor Lukáč k tomu dodal, že robila sa rekonštrukcia WC, čo sa mohlo urobiť počas
rekonštrukčných prác . Toho názoru bol aj Michal Ďurík a aj ostatní poslanci. Odporučili, že
tieto práce sa môžu urobiť aj teraz, lebo všetko je vykurované a nie sú to vysoké náklady.
-

prekonzultovanie odmien poslancov
Starostka dodala, že v zmysle poriadku odmeňovania poslancov, majú poslanci nárok aj za
účasť na kultúrnych podujatiach organizovaných obcou. Vzhľadom na to, že v počítači, kde sa
vedie táto evidencia bol vírus, všetky dokumenty zmizli, požiadala poslancov o spresnenie
účasti, aby sa odmeny mohli vyplatiť.
V rámci diskusie k tomuto bodu každý poslanec potvrdil svoju účasť na jednotlivých
podujatiach. Na základe spresnenia evidencie starostka obce dodala, bude vyplatená odmena
v mesiaci január 2016 za mesiac december 2015.
- starostka obce predniesla návrh na odmenu zástupcovi starostky obce vo výške
300,00 € . S týmto návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.

-

Starostka obce predniesla návrh na odmenu kontrolórke obce p. Marta Miškovej. Poslancami
bola na vrhnutá odmena vo výške 200,00 €ur. S týmto návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
- informácia o projektoch:
- čierna skládka – starostka podrobne informovala poslancov s postupom prác pri
Likvidácii skládky, o problémoch. Dodala, že obec dostala dotáciu na likvidáciu
čiernych skladiek. Práce boli zrealizované. Doposiaľ ešte nebolo prevedené
zúčtovanie.
- kamerový systém - – projekt je ukončený, boli dodané 7 kamery. Zúčtovanie ešte
nebolo prevedené. Dodala, že bolo by dobre ešte doplniť kamery, ale bude sa čakať
na zverejnenie výzvy.

-

Starostka informovala poslancov, že našim hasičom bolo odovzdané požiarne
motorové vozidlo IVECO priamo v obci ministrom vnútra p. Kaliňakom dňa 22.11.2015.

-

komunitné centrum – starostka informovala, že už vyšla výzva na komunitné centrá,
obec môže dostať cca 150 000,- €. V porovnaní s projektom, ktorý je cca 300 000,00
€ur. Je to na 50 %. Jediná alternatíva je, aby sa to robilo po etapách. Na základe tejto
zmeny sa bude musieť prerobiť aj projekt. Všetko toto si vyžaduje značnú časť
finančných prostriedkov. Preto sa bude musieť urobiť realizačný projekt.

Na základe predložených informácii a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
uznesenie.
Uznesenie číslo 9/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I.Berie na vedomie
Informáciu podanú starostkou obce o
a) žiadosti MŠ Bánovce nad Ond. o úprave zadveria v MŠ
b) spresnení účasti poslancov na kultúrnych akciách organizovaných obcou za rok 2015
pre vyplatenie odmien v zmysle Poriadku odmeňovania poslancov OZ.
c) projektoch:
- čierna skládka
- kamerový systém
- slávnostnom odovzdaní hasičského auta IVECO ministrom vnútra p. Kaliňákom
- komunitnom centrum
II. S ch v á ľ u j e
a) odmenu zástupcovi starostky obce za rok 2015 Ing. Igorovi Lukáčovi
vo výške 300,00 €.
b) odmenu hlavnej kontrolórky obce za rok 2015 p. Marta Miškovej vo výške 200,00 €.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Igor Lukáč, Michal Ďurík, Peter Ľoch, Mária Čuhaničová,
Kvetoslava Vargová,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -010. Diskusia
Peter Ľoch poslanec OZ - hovoril o retarderoch na dolnej ulici, okolo bývalej hasičskej zbrojnice.
Ďalej hovoril o poklope na istiacej šachte vodovodu, žiadal o dodanie
betónového poklopu.
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, starostka obce diskusiu ukončila.
11 . Z á v e r
Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa poďakovala
prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ o 21.30 hod. ukončila.
.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
overovatelia :
Kvetoslava Vargová ......................................
Mária Čuhaničová........................................

Zapísala:
Marta Mišková ..................................

