
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 

 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z  3.   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného  
10. júna  2016 o  17.30 hod. v  kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou. 
 
Prítomní: 

a/  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b/  poslanci OZ: 
      Mária Čuhaničová, Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch, Ján Tomáš,       
      Kvetoslava Vargová 
      Neprítomný :     ospravedlnený        :   Michal Ďurík     
                                    neospravedlnený   :  -/- 
c/  ostatní  prítomní: 
       Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce 
       Beáta  Baková - účtovníčka 
       Ľudmila Geročová – členka kultúrnej komisie 
 
 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila  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 uznášaniach schopné.  

Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila  s programom rokovania obecného 
zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:  

  1.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 
  2.  Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ  zo dňa 11.3.2016 a 14.5.2016. 
  3.  Schválenie obecných novín 
  4.  Rozpočtové opatrenie číslo 2/2016.  
  5.  Návrh VZN obce  č. 1/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom         
       Obce Bánovce nad Ondavou. 
  6.  Návrh VZN číslo 2/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  
       odpadmi na území Obce Bánovce nad Ondavou. 
  7.  Služba občanom    – zakúpenie a predaj  KUKA nádob občanom obce. 
  8.  Plán práce kontrolnej činnosti  HK na II. Polrok 2016. 
  9.  Verejné obstarávanie v pôsobnosti obce Bánovce nad Ondavou – informácia.  
10.  Organizačné zabezpečenie „Bánovského čurbesu 2016 „ 
11.  Rôzne. 
12.  Diskusia 
13.  Z á v e r 
 
Predložený program bol schválený bez pripomienok.                                                 
Za program hlasovali všetci prítomní poslanci:  Mária Čuhaničová,   Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor 
Lukáč,  Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová  
 



Priebeh jednania : 

1.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

Za zapisovateľku  bola poverená:   Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce 

Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci: 

Ján Tomáš 
Kvetoslava Vargová 

 
Hlasovanie:  Mária Čuhaničová,  Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch, 
                        Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová  
 
2. Kontrola plnenia uznesenia zo 1. a 2.  zasadnutia OZ.  
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že  
uznesenia z 1.a  2.  zasadnutia OZ zo dňa 11.03.2016 a 14.5.2016 boli splnené. Na základe toho bol 
predložený návrh uznesenia. 

Uznesenie číslo  1/3/2016 
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  1. a 2.  zasadnutia OZ zo  dňa 11.03.2016 a 14.5.2016. 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová, Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 3.  Schválenie obecných novín 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková 
Oboznámila poslancov s príspevkami do obecných novín, ktoré boli odoslané e-mailovou poštou 
všetkým poslancom. Požiadala poslancov o pripomienky, resp. návrhy na doplnenie. 
Predkladá:  Ľudmila Geročová – členka kultúrnej komisie k tomu podrobne informovala o umiestnení 
jednotlivých článkov v novinách, dodala že budú v nich zverejnené aj  maľované kresby detí  
a fotografie , úvodná strana bude vyhradená starostke obce na príhovor k občanom obce. Taktiež 
upozornila na uverejnenie príspevkov od občanov.  V závere dodala, že noviny budú 8. stránkové  
a budú vytlačené farebne. Posledná stránke novín bude venovaná TJ  a zverejneniu pozvánky na 
čurbes. 
V rámci diskusie sa poslanci zhodli na uverejnení článkov, avšak bude potrebné niektoré články 
skrátiť. Túto vec bude potrebné prejednať  s autormi jednotlivých článkov p.Maťaša a p. Sirochmana. 
Na základe predloženého návrhu obecných novín a vznesených diskusných príspevkov bol predložený 
návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo  2/3/2016 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

K schváleniu Obecných novín 1/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. S ch v á ľ u j e : 
   Obecné noviny číslo 1/2016 v takom znení, ako boli prezentované. 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,  Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   



                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 4.  Rozpočtové opatrenie číslo 2/2016.  
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka oboznámila poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia číslo 
2/2016 zo dňa 8. Júna 2016. 
Potreba zmeny rozpočtu vyplývala iba zo zapojenia cudzích prostriedkov do rozpočtu, ostatné zmeny 
sú iba „kozmetické“ pre účtovnícke účely účtovania na podpoložkách okrem: 

•  Úprava verejného priestranstva (kanál) – v sume 1 008 € 
•  Presun prostriedkov z kapitálového rozpočtu do bežného na prefinancovanie spomínanej    

 úpravy VP (1 000,- €) a na MÚZEUM - prístavba WC- projektové manažérstvo (1 200 €). 
Príjmová časť: 
Príjmová časť navýšená: 

• cudzie prostriedky ŠR – 271,- € (MŠ dot.na predšk.deti-2/3 );  
• cudzie prostriedky od subj. mimo VS - 1 000,- € (Nadácia SPP-Nafta na opravu kúpeľne v MŠ) 
• vlastné prostriedky – 88,- € príjem štartovné z Olympiády MŠ. 

Výdavková časť: 

• v rozpočte DHZ vykonané iba presuny medzi položkami, 
• v rozpočte všeob. verejné služby – VOĽBY – úprava položiek rozpočtu na základe zúčtovania 

volieb -  iba presuny, 
• v kapitole 05 – potreba navýšenia rozpočtu 140 € na náhradné diely na traktor, 
• v kapitole 08 – presuny a navýšenie o 160 € - cintorín oprava vody, dezinfekcia DS  

Predložený návrh rozpočtového opatrenia číslo 2/2016 zo dňa 8.6.2016 tvorí prílohu zápisnice č.1. 
V rámci diskusie poslanci mali pripomienku k poskytovaniu stravných lístkov zamestnancom obce, 
žiadali upraviť podmienky pre poskytovanie stravných lístkov počas dovoleniek od 1.7.2016. 
Na základe  oboznámenia s návrhom  na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 2/2016  na rok 
2016 bol predložený návrh na : 

Uznesenie číslo  3/3/2016 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

K rozpočtovému opatreniu číslo 2/2016 zo dňa 8. Júna 2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  
 
I. S ch v á ľ u j e : 
   zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 2/2016 zo dňa 8. Júna 2016 na základe predloženého   
   návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice č. 1 . 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,  Peter Ihnát Ing. PhD.,  
                                             Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
5.  Návrh VZN obce  č. 1/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom         
       Obce Bánovce nad Ondavou. 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková 
Starostka obce predložila poslancom návrh VZN  číslo 1/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi občanom  Obce Bánovce nad Ondavou, dodala, že poslancom bol zaslaný návrh VZN 



e-mailovou poštou. V závere požiadala poslancov, aby zaujali k návrhu svoje stanovisko resp. 
predložili návrhy  na doplnenie. 
Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. 
 
Na základe predloženého návrhu VZN  bol predložený návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo  4/3/2016 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

K návrhu VZN obce  č. 1/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom 
Obce Bánovce nad Ondavou. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   Návrh VZN obce  č. 1/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom         
   Obce Bánovce nad Ondavou. 
I. uznieslo sa na  : 
   VZN obce  č. 1/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom         
   Obce Bánovce nad Ondavou. 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,  Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
  6.  Návrh VZN číslo 2/2016  o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými   
odpadmi na území Obce Bánovce nad Ondavou. 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková 
Starostka obce informovala poslancov, že dňom  01.01.2016 nadobudol účinnosť nový zákon 79/2015 
Z.z. o odpadoch, podľa ktorého ustanovením § 81 ods. 20 je obec povinná zaviesť pre drobný 
stavebný odpad množstvový zber, čo musí zapracovať do všeobecne záväzného nariadenia.  
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v ustanovení § 135 ods. 15 hovorí, že obec je povinná vypracovať 
všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Doteraz 
vydané všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bolo podľa doterajších právnych predpisov je nutné 
uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. júna 2016.  
Keďže uvedený zákon rieši viaceré oblasti nakladania so zložkami komunálneho odpadu a je potrebné 
riešiť spôsob a systém zberu jednotlivých zložiek je potrebné vypracovať nové VZN, v ktorom budú 
podrobne rozpracované aj ostatné zložky komunálneho odpadu.  
Predkladané VZN číslo 2/2016 je v súlade s právnym poriadkom SR a zosúlaďuje už prijaté VZN 
6/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Bánovce nad Ondavou, ktoré bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom 
v Bánovciach nad Ondavou dňa 8.12.2015 a nadobudlo účinnosť 01.01.2016, v ktorom je zavedený 
poplatok za kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. Dodala, že poslancom bol zaslaný 
návrh VZN e-mailovou poštou. V závere požiadala poslancov, aby zaujali k návrhu svoje stanovisko 
resp. predložili návrhy  na doplnenie. Dodala, že obec má uzavretú zmluvu o budúcej zmluve s firmou 
 NATUR PACK. Dalej oboznámila  s harmonogramom. 
V rámci diskusie poslanci nemali k preloženému návrhu VZN pripomienky. 
Na základe predloženého návrhu VZN  a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na 
uznesenie 

Uznesenie číslo  5/3/2016 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

K návrhu VZN číslo 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území Obce Bánovce nad Ondavou. 

 



Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 I. prerokovalo 
    Návrh VZN číslo 2/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  
    odpadmi na území Obce Bánovce nad Ondavou. 
II. uznieslo sa na  : 
    VZN číslo 2/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  odpadmi na  
    území Obce Bánovce nad Ondavou. 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,  Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
  7.  Služba občanom    – zakúpenie a predaj  KUKA nádob občanom obce. 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková 
Starostka obce informovala poslancov , že obec doposiaľ nakupovala KUKA nádoby, ktoré uhradila 
z vlastných prostriedkov a tieto potom za takú istú cenu odpredávala občanom obce. Avšak po získaní 
informácií  zo školení  bolo to v rozpore so zákonom, nakoľko ide o podnikanie, o čom je potrebné 
podať aj daňové priznanie. Aby sme sa vyhli porušovaniu zákona  a usmerneniu právneho poradcu 
JUDr. Sotolářa, ktorý sa zaoberá komunálnym právom  odporučil obciam, pokiaľ chcú odpredávať 
KUKA nádoby občanom musí byť na to súhlas OZ. 
V rámci diskusie 
 
Na základe predloženého návrhu VZN  a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na 
uznesenie 

Uznesenie číslo  6/3/2016 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

K zakúpeniu a odpredaj KUKA nádob občanom obce za nadobúdacou cenu. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. S ch v á ľ u j e : 
   Zakúpenie a odpredaj KUKA nádob občanom obce za nadobúdacou cenu. 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,  Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
  8.  Plán práce kontrolnej činnosti  HK na II. Polrok 2016. 
Predkladá: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce, ktorá podrobne ešte oboznámila poslancov 
s návrhom plánu kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2016. Dodala, že návrh plánu práce bol zaslaný 
všetkým poslancom e-mailovou poštou, tento plán práce je stále otvorený a môže sa v priebehu roka 
priebežne dopĺňať. V závere požiadala poslancov o doplňujúce návrhy resp. pripomienky. 
V rámci diskusie p. Peter Ihnát Ing. PhD., žiadal doplniť bod 1.4. Kontrola dodržiavania interných 
smerníc obce. 
Na základe predloženého návrhu VZN  a diskusného  príspevku  bol predložený návrh na uznesenie 
 

Uznesenie číslo  7/3/2016 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

K Plánu  práce kontrolnej činnosti  HK na II. Polrok 2016. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 



I.S ch v á ľ u j e : 
  Plán práce kontrolnej činnosti  HK na II. Polrok 2016. 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,  Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
  9.  Verejné obstarávanie v pôsobnosti obce Bánovce nad Ondavou – informácia.  
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková 
Na základe žiadosti p. poslanca OZ  p. Ihnáta, ktorá bola doručená emailovou poštou starostke obce, 
starostka  predložila dokumentáciu na verejné obstarávanie 
- projektová dokumentácia na prístavbu sociálneho zariadenia  pri múzeu P. Horova 
-dodávateľa na prístavbu sociálneho zariadenia  pri múzeu P. Horova 
Starostka podrobne informovala o postupe pri verejnom obstarávaní  a dodala, že sa jedná 
o prístavbu,  ku ktorej je potrebné doložiť vyjadrenie elektrikárov, plynárov  atd. a následne bude 
vydané stavebné povolenie.  Pri výbere dodávateľa sa vychádzalo z najnižšej  ponúkanej  ceny  
a z referenc ií  uchádzačov.   
Na základe podanej informácie  a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na 
uznesenie 

Uznesenie číslo 8/3/2016 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

K zabezpečovaniu verejného obstarávania v pôsobnosti Obce Bánovce nad Ondavou 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. Berie na vedomie : 
   Informáciu podanú starostkou obce o zabezpečovaní verejného obstarávania v pôsobnosti     
   obce Bánovce nad Ondavou. 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,  Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
10.  Organizačné zabezpečenie „Bánovského čurbesu 2016 „ 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková 
Starostka obce predložila poslancom organizačné zabezpečenie „Bánovského čurbesu“, ktorý sa 
uskutoční 25. Júna 2016 so začiatkom o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku s týmto programom: 

• Otvorenie 
• Vystúpenie detí z MŠ  Bánovce nad Ond.a FS Ondavčanka 
• Príhovor starostky obce 
• FS Čarnica z Košíc 
• Tanečný súbor Slniečko 
• Tombola 
• UJO Ľubo 
• Ozvučenie  - hudba  bude zabezpečené skupinou MEGALIFE 
Sprievodné akcie: 
Ukážky dravých vtákov 
Ukážka hasičskej techniky 
Súťaž vo varení guľášu 



V závere dodala, že je potrebné zabezpečiť  lavičky z Rakovca nad Ond. a vyzvala poslancov na pomoc 
pri organizačnom zabezpečení.  K súťaží vo varení guľášu dodala, že je potrebné osloviť  aj občanov, 
ktorí  by mali záujem  nielen spoločenské organizácie.  Odporučila, aby sa všetci poslanci zišli vo 
štvrtok pred čurbesom na ihrisku,  aby  sa upravili lavičky, upratalo a vyzdobilo priestranstvo. 
V závere si poslanci rozdelili úlohy, kto čo bude zabezpečovať. 
V rámci diskusie vystúpili: 
Peter Ihnát Ing. PhD. – odporučil  osloviť sponzorov  o ceny do tomboly. 
Na základe predloženého návrhu VZN  a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na 
uznesenie 

Uznesenie číslo  9/3/2016 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

K Organizačnému zabezpečeniu „Bánovského čurbesu 2016 „ 
 

I. S ch v á ľ u j e : 
  Organizačné zabezpečenie „Bánovského čurbesu 2016 „ 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,  Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
11.   Rôzne. 
Starostka obce podrobne informovala poslancovo: 
a)   kanál Lieskovská 
       informovala poslancov, že kanál  je vyčistený pokiaľ sa dalo s tým, že ostal nevyčistený medzi  
       domami, kde mal zlý prístup, nakoľko sú tam hospodárske budovy a tieto by sa  pri prehlbovaní  
       priekopy mohli zosunúť.          
b)   hasiči – žiadosť o zvýšenie dotácie 
       Dnes bola doručená na Obecný úrad žiadosť DHZ Bánovce nad Ondavou o zvýšenie dotácie na  
       dokončenie  Požiarnej zbrojnice v sume 800,00 €ur – dokončenie el. rozvodov, elektroinštaláciu,  
       zakúpenie elektrických konektorov, na betónovanie podlahy  v požiarnej zbrojnici a prevedenie  
       protiprašného náteru a utesnenie strechy a prevedenie ochranného náteru. V závere dodala, že  
       veľa materiálu majú od sponzorov t.j. sklenená vata,  polystyrén a pod. 
       V rámci diskusie vystúpili: 
       Ing. Igor Lukáč poslanec OZ – dodal, že DHZ tým, že svojpomocne vykonávajú rekonštrukčné  
       práce, získavajú materiál od sponzorov  zveľaďujú obecný majetok. 
       Peter Ľoch poslanec OZ – súhlasil so zvýšením dotácie pre DHZ. 
       V závere sa poslanci jednohlasne dohodli na výške dotácie  400,00 €uro.  
       V úvode diskusie  starostka hovorila k poskytovaniu dotácií pre TJ. 
c)   ponuka na informačné tabule 
       P. Plichta – zástupca firmy  ponúka informačne tabule  na označenie ulíc v obci, budov a tabuľ na  
       začiatok a koniec obce. 
       
Na základe predložených informácií starostkou obce a vznesených diskusných príspevkov bolo prijaté  
 

Uznesenie číslo  10/3/2016 
Obecného zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

K bodu rôzné 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Bánovciach nad Ondavou 

 



 I. Berie na vedomie 

    Informáciu podanú starostkou obce o  
    a)   vyčistení kanálu Lieskovská 
    b)   podaní  žiadosti  DHZ Bánovce nad Ond. o zvýšenie dotácie na rok 2016. 
    c)   ponuke na informačné tabule v obci na označenie ulíc, objektov a na začiatok a koniec obce. 
 
II. S ch v á ľ u j e : 
     a)   Dotáciu  na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice  pre DHZ v Bánovciach nad Ondavou vo výške  
400,00 €uro. 
 
Za uznesenie hlasovali:    Mária Čuhaničová,  Peter Ihnát Ing. PhD., Ing. Igor Lukáč,   
                                             Peter Ľoch, Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
12.   Diskusia: 
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, starostka obce  diskusiu ukončila. 
 
13. Z á v e r: 
Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa poďakovala 
prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila o 9.30 hod. 

 

                                                                                                                    ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
 
 
 

overovatelia  : 
 

Ján Tomáš     .......................................... 
 

Kvetoslava Vargová  ........................................... 
 
 
 
 
Zapísala: 

Marta Mišková   .................................. 

 

 


