
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 

 

Z Á P I S N I C A 

napísaná zo  6.   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného 
8. decembra  2016  o 18.00 hod. v  kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou. 

 
Prítomní: 
a/  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b/  poslanci OZ: 
      Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch, Ján Tomáš,    
      Neprítomní :       ospravedlnení    :   Peter Ihnát Ing. PhD,   Kvetoslava Vargová                                                
                                     neospravedlnený   :  -/- 
c/  ostatní  prítomní: 
       Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce 
       Babjak Milan – predseda TJ 
 
 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 5  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 určenie overovateľov zápisnice .  
    2.   Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ. 
    3.   Odborné  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného  rozpočtu obce        
          Bánovce  nad Ondavou   na roky 2017-2019 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 
          Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2017-2019 a návrh  
          rozpočtu na rok  2017. 
    4.   Informácia o ponuke firmy RWE – INNOGY  Košice  na rekonštrukciu VO. 

  5.   Informácia Min. pôdohosp. výzva „Program rozvoja vidieka  7.4.“ –– zrušenie výzvy Komunitné   
        centrum. 

    6.   Ponuky firmy CENTRUM regionálneho rozvoja Košického kraja  n. o. Košice – na  
          spracovávanie žiadosti na podávanie projektov. 
    7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017 
    8.   Rôzne: 
          a)  Návrh na schválenie odmien poslancom OZ, členom komisií OZ, zástupcovi starostky obce  
               a hlavnej kontrolórke obce za rok 2016. 

          b) PNS u poslancov: 
          c)  Firma „ENVIRAL“ Bánovce nad Ond. – výrub stromov 
          d)  Oboznámenie  s  ponukou firmy Slovenské centrum obstarávania   v Bojniciach – združenie  
               nákupcov a verejných obstarávateľov,  
         e)  Oboznámenie   so závermi z pracovného stretnutia starostov obcí v Trebišove  2.12.2016.  
         f)   Prejednanie obecného plesu. 
    9. Diskusia 
  10.   Z á v e r 



 
Predložený program   bol schválený bez pripomienok.   Za program hlasovali všetci prítomní poslanci : 
Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch, Ján Tomáš.                                           
 

Priebeh jednania : 

1.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

Za zapisovateľku  bola poverená:   Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce 

Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci: 
Ing. Igor Lukáč 

Mária Čuhaničová 
 

Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík, Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
2. Kontrola plnenia uznesenia  z  5.  zasadnutia OZ.  
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že  
uznesenia zo dňa  6.10.2016  od čísla 1/5/2016 -9/5/2016 boli splnené. Na základe toho bol 
predložený návrh na  

Uznesenie číslo  1/6/2016 
 

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 zo dňa  6. 10. 2016. 
 
Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

3.   Odborné  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného  rozpočtu obce        
       Bánovce     nad Ondavou   na roky 2017-2019 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 
       Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2017-2019 a návrh  
       rozpočtu na rok  2017. 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
                      Marta  Mišková – hlavná kontrolórka obce 
 V úvode p. starostka oboznámila poslancov OZ k zaslaným materiálom návrhu rozpočtu a dodala, že 
rozpočet im bol doručený v dvoch variantách a to podrobne a skrátený.   
Účtovníčka OcÚ p. Baková z dôvodu PNS zaslala všetkým poslancom emailovou  poštou okrem 
návrhu rozpočtu aj  komentár k  návrhu rozpočtu, o jeho členení podľa funkčnej klasifikácie.  
 V závere p. starostka 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.  
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky  
2017-2019 predniesla p. Mišková – HKO. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice číslo 2. 
V rámci diskusie vystúpili: 
Babjak Milan – predseda TJ sa vyjadril k rozpočtu obce- k výške dotácii pre TJ. Dodal, že dotácia, ktorá  
je plánovaná  na rok 2017 je  v rovnakej výške ako v minulé roky a výdavky TJ sú stále vyššie, týka sa 



to hlavne  zvyšovania  členských poplatkov futbalovému zväzu  ako aj zvyšovania výdavkov  na 
samotnú činnosť. V závere požiadal poslancov o zvýšenie dotácie pre TJ  na rok 2017. 
Starostka dodala,  že TJ  si musí hľadať aj iné možnosti získavania finančných prostriedkov. V závere 
navrhla, aby rozpočet pre TJ sa navýšil o cca 500,00 €. 
Starostka  hovorila k oprave požiarneho stroja  DPZ  a preto odporučila zvýšenie dotácie pre hasičov o 
1 000,00 €.   
Ján Tomáš – poslanec OZ odporučil zakúpenie varhan do Domu smútku.  Ďalej odporučil, aby 
v prípade námrazy na chodníkoch bol zo strany obecného úradu zabezpečený posyp  proti šmýkaniu. 
Ing. Igor Lukáč – odporučil zakúpiť kameru pre obecný úrad, ktorou by sa robil záznam  aj 
z futbalových zápasov , kde je to potrebné a robili by sa záznamy aj z akcií poriadaných  obecným 
úradom.   
V závere po vznesení diskusných príspevkov sa poslanci zhodli na zvýšení dotácie pre TJ o 500,00 €, 
na zvýšení dotácie pre DHZ o 1 000,00 €,  na zakúpení kamery  a varhán  do domu smútku. 
V navrhovanom rozpočte finančné prostriedky  z  0820 – kultúrne služby klas. 0860 71702 komunitné 
centrum – rekonštrukcia  - kapitálový rozpočet  znížiť o sumu  1 500,00 € a tieto  presúnuť  na bežné 
výdavky  - na zvýšenie dotácie pre TJ o 500,00 € a 1 000,00 € pre DHZ.  
 
Poslanci s predloženým návrhom rozpočtu, s jeho zmenami  vyjadrili súhlasne stanovisko. Na základe 
odborného stanoviska HK k návrhu rozpočtu a predloženého návrhu rozpočtu na rok 2017 
a viacročného rozpočtu na roky 2017-2019 a o neuplatňovaní programového rozpočtu a vznesených 
diskusných príspevkov bol predložený návrh na  
 

Uznesenie číslo  2/6/2016 
 

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 2017-2019 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 

b)   Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2017-2019 a návrh  
        rozpočtu na rok  2017. 

 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,ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo  
583/2004 Z. z. o územnej samospráve § 4 ods. 5 nebude uplatňovať programový rozpočet na rok  
2017. 
 
III. S ch v á ľ u j e : 
     Rozpočet obce Bánovce nad Ondavou na rok 2017 takto: 

- Rozpočtové príjmy vo výške ..........................................  210 406,00  Eur 
- Rozpočtové výdavky vo výške   .....................................   210 406,00  Eur 

     bez pripomienok 
 
 
Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     



 
4.  Informácia o ponuke firmy RWE – INNOGY  Košice  na rekonštrukciu VO. 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Starostka informovala poslancov  s výsledkom jednania s uvedenou firmou: 
 Uvedená firma by mohla zrealizovať celé verejné osvetlenie za podmienok,  že svietidla by museli  
 byť na každom stĺpe,  svietiť by sa muselo celú noc a mesačná  platba by bola 900,00 €.  
 Pre našu obec to predstavuje dosť vysokú čiastku. Odporučili nám druhú variantu a to, že by sa   
 vymenili  len exitujúce svietidla cca 70 svietidiel, na hlavnej ceste by boli 53 W svietidla a na  
 vedľajších  uliciach by boli 30 W svietidla. Firma by zabezpečila nákup svietidiel, tým že by sme sa  
 zaviazali na  mesačných splátkach v sume 280,00 € s DPH po dobu 10 rokov. Takže celková suma by  
 nás vyšla na  33 600,00€. V tom nie je započítaná montáž svietidiel, ktorú by sme museli zabezpečiť  
 sami alebo  prostredníctvom  firmy, ktorá by nám to namontovala. Na každé svietidlo by nám prispeli     
 sumou 7-8,00 €  t.j. cca 500,00 €.  Ďalej dodala, že obec Bánovce na Ond.  do roku 2020 nie je v pláne  

 RWE-INNOGY   Košice  zahrnutá na výmenu el. vedenia za káble. 
Ďalej p. starostka povedala, že po rokovaní so zástupcom firmy Východoslovenská distribučná a.s. 
Mlynská  31 Košice  s p. Popovičom ponuka lepšie podmienky, ktoré by boli pre nás výhodnejšie.  
Jedna sa o mesačné splátky v sume cca  380,00 €. K nahliadnutie poskytla vzor Zmluvy o poskytovaní 
služby osvetlenia. V závere dodala, že v pondelok  p. Popovič  navštívi Obecný úrad  a po prerokovaní 
predloží návrh zmluvy na podmienky našej obce.  
V rámci diskusie vystúpili: 
Po rozdiskutovaní  výhod rekonštrukcie verejného osvetlenia  sa poslanci zhodli,  že počkajú na 
podmienky  Vsl. distribučnej a až potom záujmu k danej veci záväzne stanovisko, čo bude pre našu 
obec  výhodnejšie. 
Na základe podanej informácie  starostkou obce  a vznesených diskusných príspevkov bol predložený 
návrh na 

Uznesenie číslo  3/6/2016 
 

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)   informáciu podanou starostkou obce s výsledkom rokovania s firmou RWE-INNOGY  Košice  
       ohľadom rekonštrukcie verejného osvetlenia a firmy Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská   
       31 Košice. 
 
Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

5. Informácia Min. pôdohosp. výzva „Program rozvoja vidieka  7.4.“ – zrušenie výzvy 
Komunitné centrum. 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Starostka informovala poslancov, že všetkým poslancom bola emailovou poštou zaslaná informácia 
Min.  pôdohospodárstva  o zrušení výzvy  PRV 7.4.  Zo záverov  z porady starostov obcí bolo nám 
oznámené, že boli zle nastavané finančné parametre. V uvedenej výzve bol úplne zrušený kamerový 
systém, kvôli  afére z južného Slovenska, ktorá prebehla  médiami, kde boli zaistení 20 starostovia 
a poslanci, kvôli predraženiu kamerového systému. EU povedala, že kamerový systém podlieha 
korupcii a kvôli tomu bola výzva zrušená.  Čo sa týka nášho komunitného centra dodala, že 
informácia, ktorú nám ministerstvo poskytlo, že vyhlási sa do konca  decembra  2016 – januára 2017 
nová výzva  s novými podmienkami. Zmení sa kvalitatívne hodnotenie na 15 bodov. Nemali by tam 



byť veľké zmeny  a preto sa po aktualizácií výzvy môže naša obec znovu prihlásiť. Z uvedeného 
dôvodu sme požiadali ministerstvo o vrátenie projektu.  
Výzva 7.5. – prístavba sociálneho zariadenia k múzeu. Táto by mala byť platná. Do konca mesiaca 
februára 2017 by mala byť vyhodnotená. 
Na základe podanej informácie  starostkou obce  bol predložený návrh na  
 

Uznesenie číslo  4/6/2016 
 

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: 

   Informáciu podanou starostkou obce o : 
    a)  zrušení  výzvy Ministerstva pôdohospodárstva     „ Program rozvoja vidieka 7.4.“,  ktorá sa týka  
         Komunitného centra  v Bánovciach nad Ondavou  
    b)  výzve  7.5. - prístavba sociálneho zariadenia k múzeu. 
 
Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-         
 

6.Ponuka  firmy CENTRUM regionálneho rozvoja Košického kraja  n.o. Košice – na 
spracovávanie žiadosti na podávanie projektov. 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
 Starostka informovala poslancov s ponukou firmy CENTRUM regionálneho rozvoja Košice, ktorá   
 ponuka spracovávanie žiadosti na  podávanie projektov  a to: 

- Odborná asistencia a konzultácia pri výbere projektov 
- Vypracovanie žiadosti o dotácie a projektových spisov z národných fondov a fondov EU 
- Individuálna odborná asistencia 

Tieto služby by nám firma poskytovala na celý rok 2017 na neobmedzený počet projektov.  
Suma za službu bude vysúťažená  verejným obstarávaním  a musí byť menšia ako 2 150,00€. 
V rámci diskusie vystúpili: 
Starostka dodala, že to nie je pre našu obec výhodná ponuka. Toho názoru sa boli aj poslanci. 
Na základe podanej informácie  starostkou obce  a vznesených diskusných príspevkov bol predložený 
návrh na  

Uznesenie číslo  5/6/2016 
 

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) Ponuku  firmy CENTRUM regionálneho rozvoja Košice  vo veci spracovávania žiadosti na  
        podávanie projektov.      
 
Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 

7.Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017 
Predkladá: Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce 
V úvode dodala, že návrh plánu kontrolnej činnosti  bol zaslaný  všetkým poslancom e-mailovou  



poštou. Návrh plánu práce  tvorí prílohu zápisnice č. 3. 
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky  bol predložený návrh  na  
 

Uznesenie číslo 6/6/2016 
 

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. S ch v á ľ u j e 
  plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017 
 

Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 
8.Rôzne. 
a)  Návrh na schválenie odmien poslancom OZ, členom komisií OZ, zástupcovi starostky obce  
a hlavnej kontrolórke obce za rok 2016. 
Starostka obce v úvode dodala, že koncom roka sa každoročne aj vyplácajú odmeny poslancom OZ, 
ktoré pozostávajú v zmysle Zásad odmeňovania poslancov OZ za účasť na zasadnutiach OZ, účasť na 
akciách poriadaných obcou, na zasadnutiach komisií OZ a z mimoriadnych odmien. Na tieto odmeny 
majú nárok aj členovia komisií z radov občanov. 
Okrem vyplácania odmien poslancom OZ odmenu schvaľuje OZ aj hlavnému kontrolórovi obce. 
V závere p. starostka predložila návrh na vyplatenie odmien poslancom OZ, členom komisií z radov 
občanov, zástupcovi starostky obce a hlavnej kontrolórke obce . Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 4. 
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili. 
 

b) PNS u poslancov: 
Starostka informovala poslancov s upozornením Sociálnej  poisťovne, ktorá  oznámila Obecným 
úradom, že obec je druhým zamestnávateľom poslancov, ktorý majú nepravidelný príjem a v prípade 
ošetrovania člena rodiny poslancom alebo PNS,  kópie by sa mali predkladať aj Obecnému úradu do 
evidencie. 
 
c) Firma „ENVIRAL“ Bánovce nad Ond. – výrub stromov 
Starostka  informovala poslancov, že firma „Enviral“ Bánovce nad Ondavou prevádzala výrub 
stromov.  Z uvedeného dôvodu má zrealizovať  náhradnú výsadbu stromov v počte 60 kusov. 
Náhradná výsadba sa môže zrealizovať  na verejných priestranstvách, ktoré určí obec alebo v areáli 
firmy. Výsadbu môže zabezpečiť firma sama alebo nám kúpia stromčeky a výsadba sa zrealizuje 
prostredníctvom našich zamestnancov. Preto požiadala poslancov, aby určili lokalitu, kde by sa 
výsadba mohla zrealizovať.  
V rámci diskusie vystúpili: 
Poslanci odporučili, aby sa vysadili rýchlorastúce dreviny.    
 
d)  Oboznámenie  s  ponukou firmy Slovenské centrum obstarávania   v Bojniciach – združenie  
 nákupcov a verejných obstarávateľov,  
Starostka oboznámila poslancov s ponukou firmy a dodala, že firma bola založená  za účelom 
poskytovania expertných služieb a dosahovania finančných úspor a znižovania nákladov 
v podnikovom nákupe a verejnom obstarávaní nám môžu obstarávať práce, energiu a služby za 
účelom znižovania nákladov a zvyšovania ziskov . 
 
 



e)  Oboznámenie   so závermi z pracovného stretnutia starostov obcí v Trebišove  2.12.2016. 
Starostka k tomu dodala, že na tomto stretnutí   sa jednalo o vybudovaní cyklotrasy Ondava I., 
Ondava III a Ondava V.  Našej obce sa týka cyklotrasa Ondava I., ktorá začína v Nižnom Hrušove 
a končí sa v obci Klin nad Bodrogom v celkovej dlžke 58 km.. Tento priestor je jedinečné miesto, ktoré 
sa dá využiť na rozvoj turistiky nášho regiónu ako celku. Finančné prostriedky by sa získali z EU. 
 
 f)   Prejednanie obecného plesu. 
Starostka  preložila návrh na určenie termínu  obecného plesu  v mesiaci január a február 2017, 
dodala , že  je  problém so zabezpečením hudby a catheringu.  
Ján Tomáš odporučil, že ak robiť ples, tento je potrebné zabezpečiť už v lete. Návrh zo strany 
poslancov bol, aby sa uskutočnil ples  v mesiaci máj, možno by nebol  problém zabezpečiť hudbu 
a cathering. S týmto návrhom sa zhodli aj ostatní poslanci.  
 
Na základe predloženého návrhu na vyplatenie odmien za rok 2016 a informácii predložených 
starostkou obce  a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na  
 

Uznesenie číslo 7/6/2016 
 
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 
   1.) Návrh na schválenie odmien poslancom OZ, členom komisií OZ , zástupcovi starostky obce  
        a hlavnej  kontrolórke   obce za rok 2016. 
   2.) Informáciu podanú starostkou obce   
         a) o predkladaní  PNS  poslancov OZ  na Obecný úrad 
         b) o výrube stromov firmou „ENVIRAL“ Bánovce nad Ond. – náhradná výsadba stromov  
         c)  s  ponukou firmy Slovenské centrum obstarávania  v Bojniciach – združenie nákupcov  
              a verejných obstarávateľov,  
         d)  z pracovného stretnutia starostov obcí  v Trebišove 2.12.2016 o vybudovaní cyklotrasy  
              Ondava I. - Nižný Hrušov -  Klin nad Bodrogom. 
         e)  informáciu o organizovaní obecného plesu  v mesiac v máj 2017. 
 
II. S ch v á ľ u j e 
     Vyplatenie odmien poslancom OZ, členom komisií OZ , zástupcovi starostky obce   a hlavnej   
     kontrolórke   obce za rok 2016 podľa priloženého návrhu. 
 
Za uznesenie hlasovali:     Mária Čuhaničová,  Michal Ďurík,   Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján Tomáš,    
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 
  9.  Diskusia 
 Mária Čuhaničová – poslankyňa OZ mala dotaz k elektronickým občianskym  preukazom. 
Starostka k tomu dodala, že aj na obecnom úrade musia mať  aj zamestnanci  elektronické občianske 
preukazy.   
Ján Tomáš – posl. OZ mal pripomienku k oprave chodníka č.d. 213. Ďalej hovoril k vianočnému 
osvetleniu, že nesvieti  jedna časť na  spodnej ulici.  
Starostka informovala poslancov s novým vozidlom, ktorý bol dodaný obecnému úradu. Informovala 
ich s problémami, ktoré sa vyskytli pri prihlasovaní na polícií.  
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, starostka obce diskusiu ukončila. 
 



 

 
 10.  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 21.30 hod. 
 

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

overovatelia  : 
 

Mária Čuhaničová........................................ 

Ing. Igor Lukáč........................................ 

 

 
Zapísala: 

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

 

 


