
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 

 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z  2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného 
31. marca  2017  o 17.30 hod. v  kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou. 

 
Prítomní: 
a/  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b/  poslanci OZ: 
      Mária Čuhaničová,  Ing.  Peter Ihnát  PhD , Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,  Ján  Tomáš, 
      Kvetoslava Vargová                                             
      Neprítomný:       ospravedlnený      :  Michal Ďurík 
                                     neospravedlnený   :  -/- 
c/  ostatní  prítomní: 
      Mišková Marta – hlavná kontrolórka obce 
 
 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 7  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.    Správa o kontrolnej činnosti za II. Polrok 2016. 
  4.    Schválenie  aktualizovaného Povodňového plánu obce 
  5.    Schválenie financovania MŠ a ŠJ na rok 2017 
  6.    Prerokovanie  príspevku na CVČ 
  7.    Informácia o podaných projektoch na rok 2017.         
  8.    Rôzne :  
         a) zmena rozpočtu  číslo 1/2017 
         b) Žiadosť FS Ondavčanka o poskytnutie priestorov : kino - bar na klubovňu . 
         c)   Majáles 6.5.2017  
         d) Čurbes  - 17.6.2017  
         e) Pripravované akcie na  I. polrok 2017 

         f) Výrub stromov v Envirál Bánovce nad Ond. - náhradná výsadba stromov.  
         g) Zápis do kroniky obce za rok 2015 a 2016.  
         h)Starostka informovala o vydaných menovacích dekrétov  DHZ 
  9.    Diskusia 
10.   Záver 

 
Predložený program   bol schválený bez pripomienok.   Za program hlasovali všetci prítomní poslanci : 
Mária Čuhaničová,  Ing.  Peter Ihnát  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:       Ing. Peter  Ihnát  PhD. 
                                            Ing. Igor Lukáč 

Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,   Ing.  Peter Ihnát  PhD , Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch, Ján Tomáš,         
                            Kvetoslava Vargová                                             
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
2. Kontrola plnení  uznesení  zo  7.  zasadnutia OZ.  
Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že  
uznesenia z 11.1.2017  od čísla 1/1/2017 - 6/1/2017 boli splnené. 
- K uzneseniu číslo 4/1/2017 – rekonštrukcia VO firmou VSD a.s. Mlynská 31, Košice, dodala, že  
zmluva je podpísaná a má byť zrealizovaná do  pol roka od podpisu zmluvy t.j. do 30.6.2017. Po 
jednaní s dodávateľom sa to možno stihne aj do  obecných osláv t.j. do 17.6.2017. Problém je pri 
osvetlení  rím. katolíckeho kostola, kde osvetlenie je na strome a toto sa musí preložiť na stĺp, ktorý 
musí obec zabezpečiť na vlastné náklady. Stĺp je zabezpečený, už len je potrebné vybrať miesto, kde 
bude osadený.   
Poslanci odporučili betónový stĺp, nie drevený. 
-K uzneseniu 5/1/2017 – zateplenie MŠ  dodala, že na poslednom zasadnutí OZ  mala starostka obce 
zabezpečiť  projekt a tepelný audit v sume  999,00 € bez DPH. Po OZ boli  oslovení  projektanti, ktorí 
dali cenovú ponuku. Tieto boli  až na  sumu  5 000,00 €. Po telefonickom rozhovore  s poslancami,  
poslanci  s touto ponukou nesúhlasili.  Nakoniec p. Šuchta – konateľ  firmy,  ponúkol  iného 
projektanta, ktorý   zabezpečí  projekt a tepelný audit  za sumu 1000,00 €.  Žiadosť bola zaslaná   na 
Environmentálny fond a už sa len čaká na jeho vyhodnotenie. 
 
Na základe predloženej informácie bol predložený návrh na  
 

Uznesenie číslo  1/2/2017 
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  11.1.2017. 
 
Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,   Ing.  Peter Ihnát  PhD , Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,                    
                           Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová                                             
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
3.  Správa o kontrolnej činnosti za II. Polrok 2016. 
Marta  Mišková – hlavná kontrolórka obce 
K tomu dodala, že správa  bola doručená všetkým poslancom. Správa tvorí prílohu zápisnice číslo1. 
Nakoľko v rámci diskusie k správe neboli žiadne pripomienky, bol predložený návrh na 
 
 



Uznesenie číslo  2/2/2017 
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 
   Správu o kontrolnej činnosti za II. Polrok 2016. 
 
Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,  Ing.  Peter Ihnát  PhD , Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,                    
                           Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová                                             
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 4.   Schválenie  aktualizovaného Povodňového plánu obce 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Starostka k tomu dodala, že obec  má prijaté VZN číslo 2/2011 – Povodňový plán obce Bánovce nad 
Ondavou. Z Okresného úradu v Michalovciach obec dostala nové tabuľky, ktoré potrebuje 
v povodňovom pláne aktualizovať.  Jedná sa o aktualizáciu technického štábu obce, okresnej 
povodňovej  komisie  v Michalovciach, technický štáb Okresnej povodňovej komisie v Michalovciach  
a krízový štáb Okresnej povodňovej komisie v Michalovciach.  Po aktualizácií ho máme  odstúpiť na 
Okresný úrad v Michalovciach – krízový štáb.  
Zo strany poslancov OZ neboli pripomienky. 
Po aktualizácií bol predložený návrh na  

Uznesenie číslo  3/2/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
I. S ch v á ľ u j e 
   Aktualizáciu Povodňového plánu obce Bánovce nad Ondavou 
 
Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,   Ing.  Peter Ihnát  PhD , Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,                    
                           Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová                                             
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
5.   Schválenie financovania MŠ a ŠJ na rok 2017 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
K tomu dodala, že obec má na financovanie Materskej školy prijaté VZN číslo 3/2009, príloha číslo 8. 
Podľa výpočtov MF SR hodnota jednotkového koeficientu na rok 2017 je 78,87 € . Dodala, že naša MŠ 
má 18 detí,  po prepočte  dostane na chod Materskej školy  z podielových daní  47 984,58 €.  Školská 
jedáleň po prepočte na žiaka dostane  2 555,46 € a na údržbu budovy dostaneme po prepočte na 
žiaka 2 129,58 €.  Spolu to vychádza z podielových daní na všetko 52 669,62 €. Obec  má v rozpočte 
na rok 2017 naplávaných 53 299,00 €. To znamená, že obec na MŠ  prispieva sumou o 629,38 € viac 
ako ukladá zákon, za predpokladu,  že sa nevyskytne havarijná  situácia.  V závere požiadala 
poslancov, aby sumu, ktorú ukladá zákon schválili uznesením. 
Na základe predloženej informácie o financovaní MŠ a jednohlasného súhlasu poslancov OZ  bol 
predložený návrh na 

Uznesenie číslo  4/2/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 
I. S ch v á ľ u j e 
   Sumu 52 669,62 € na financovanie MŠ obce Bánovce nad Ondavou na rok 2017. 



Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,   Ing.  Peter Ihnát  PhD , Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,                    
                           Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová                                             
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 6.  Prerokovanie  príspevku na CVČ 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Oboznámila s listom ZŠ J. Švermu 6 Michalovce  a ZŠ Okružná 17 Michalovce, ktorým  oslovili obec 
o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania  CVČ .  K tomu dodala, že  
dávnejšie obec  schválila príspevok na žiaka CVČ sumu 50,00 € na rok. Nakoľko tento príspevok je 
nedostačujúci, CVČ požiadali o zvýšenie na sumu 62,00 €. U nás sa jedná  o 5 žiakov, takže obec  by to 
stalo ročne o 60,00 € viac. Upozornila , že tieto finančné prostriedky obec dostáva v podielových 
daniach.  Pokiaľ OZ túto sumu  OZ neschváli, budú musieť rozdiel platiť rodičia žiakov. Jedná sa 
o týchto žiakov: Lojan, Sýkora, Baková,  Bajužík a Borková. 
V rámci diskusie vystúpili: 
Ján Tomáš – poslanec OZ odporučil starostke, aby ešte preverila, či tieto detí  ozaj navštevujú CVČ. 
Ostatní  poslanci s navrhovanou sumou 62,00 € súhlasili. 
Na základe predloženej informácie o prerokovaní príspevku na CVČ  a vznesených diskusných 
príspevkov bol predložený návrh na 

Uznesenie číslo  5/2/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

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

I. S ch v á ľ u j e 
   Výšku príspevku  pre CVČ na  žiaka vo výške 62,00 € na školský rok . 
 
Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,  Ing.  Peter Ihnát  PhD , Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,                    
                           Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová                                             
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 7.    Informácia o podaných projektoch na rok 2017.     
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Starostka obce informovala poslancov o podaných projektoch na rok 2017 a to:  
 1.  Prístavba sociálneho zariadenia  k múzeu - projekt  nevyhodnotený. 
 2.  Bol podaný projekt NAFTA – výmena okien a vchodových  dverí MŠ - jedna sa o sumu  2 000,00 €.    
      V prípade, že by vyšli obidva projekty, projekt od Nafty by bol zmenený na iný účel.  
 3.  V roku 2016 bol podaný projekt na sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom – projekt  
       neprešiel,  projekt bol opätovne  po prepracovaní podaný aj v tomto roku na Environmentálny  
       fond. Rozpočet je na  16 204,18 € + 5 % spoluúčasť t.j. 825,85 €. 
 4.  Ďalší projekt  bol podaný na rozšírenie kamerového systému v obci. Projekt bol schválený  
      v sume 8 000,00 €, naša spoluúčasť je 20 %  čo je 1 600,00 €.   Projekt sa bude realizovať.   
5.  Zvýšenie energetickej náročnosti v MŠ Bánovce nad Ond. –  jedná sa o výmenu okien, dverí,  
      zníženie stropov a výmena podlahy v triede a v spálni a zateplenie celej budovy.  Suma  je  
      82 125,25 € a 5 % spoluúčasť obce.  
 6.   Kompostovisko – projekt ešte nie je vyhodnotený. Rozpočet je  520 279,83 €.  
 7.   Zberný dvor – rozpočet 470 682,91 €. Projekt ešte nebol vyhodnotený.  
 8.   MF SR  - prekrytie strechy obecného úradu. Rozpočet  13 500,00 €, spoluúčasť  1 500,00 €. 
 9.   Prezídium hasičského a záchranného zboru  - na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Rozpočet  je  
       31 500,00 €, spoluúčasť  5 % t.j.  1 575,00 €. Projekt nebol ešte vyhodnotený.  
10. Žiadosť podaná na Ministerstvo vnútra SR Bratislava  DHZ Bánovce nad Ond. o pridelenie  
       vyradeného motorového vozidla Polície  Volkswagen Caravelle.  Ďalej dodala, že z Okresnej  



          prokuratúry  v Prešove taktiež došla ponuka na vyradené vozidlo, žiadosť bola odoslaná.  
 V rámci diskusie  
poslanci mali dotaz na starostku obce, že koľko bolo vynaložených finančných prostriedkov na 
obstaranie projektov. 
Starostka k tomu dodala,  že zatiaľ neboli vysoké  náklady na obstaranie projektov. 
 
     Na základe predloženej informácie o podaných projektoch na rok 2017   a vznesených diskusných 
príspevkov bol predložený návrh na 
 

Uznesenie číslo  6/2/2017 
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 podaných projektoch na rok 2017. 
 
Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,  Ing.  Peter Ihnát  PhD , Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,                    
                           Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová                                             
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
   
   8.    Rôzne  
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
a) zmena rozpočtu  číslo 1/2017: 
    zmena sa týka poskytnutej dotácie v sume 8 000,00 € na kamerový systém a refundácie z ÚPSVaR   
    § 50J  a zvýšenie príspevku na MŠ – prenesený výkon štátnej správy. Rozpočtové opatrenie číslo  
    1/2017 tvorí prílohu zápisnice číslo 2.  
    Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. 
 
b) Žiadosť FS Ondavčanka o poskytnutie priestorov :  
     Starostka obce oboznámila poslancov  so žiadosťou FS Ondavčanka o bezplatný prenájom  
     nebytových priestorov - kino - bar na klubovňu , kde by sa súbor mohol stretávať a nacvičovať  
     programy na vystúpenia. Starostka dodala, že problém bude s vykurovaním.  
     V rámci diskusie vystúpili: 
     p. Čuhaničová – posl.  OZ informovala, že  FS Ondavčanka môže požiadať o dotáciu na činnosť.  
     Poslanci súhlasili  s bezplatným prenájmom, vykúrovanie si poriešia neskôr samy.  
  
c)   Majáles 6.5.2017 : 
      Starostka  informovala poslancov s organizačným a finančným zabezpečením majalésu, čo je už  
      zabezpečené   a čo je ešte potrebné zabezpečiť a dohodnúť  sa na niektorých úlohách a to:  
      -  je zabezpečená hudba  a Cathering Sečovská Polianka 
      - Cathering 1. varianta : predjedlo + hlavné jedlo, prípitok, káva, výzdoba, návleky 1,00 €, čašnícky,  
        o polnoci   kapustnica alebo guľáš  - 15, 00 € na osobu 
      - Cathering 2. varianta : hlavné jedlo a švedské stoly , prípitok, káva, výzdoba, návleky 1,00 €,  
        čašníci, 15, 00 € na osobu 
        Podmienka : najmenej  60 ľudí.  
      - Cena vstupenky  30,00  € za pár  
      - tombola   
      - Kultúrny program : Ondavčanka 
      - bufet – Ondavčanka 
     V rámci diskusie vystúpili: 
     Poslanci  odporučili  Cathering -variantu číslo 2   cena vstupenky 30,00 € za pár.   



        
 d)  Čurbes  - 17.6.2017 :ň 
      Starostka  informovala poslancov s organizačným zabezpečením „Čurbesu“ , čo je už zabezpečené  
      a čo je ešte potrebné zabezpečiť a dohodnúť  sa na niektorých úlohách a to:  
      -  úloha bola zabezpečiť  súbory:        Kandračovi – vystupujú v Prievidzi,   Kollárovci v Medzeve, 
                                                                        Drišľak sa neozval 
     -  Železiar bol oslovený, ponuku prijal – dobrá cenová ponuka 1 500,00 + 150,00 € cesta .   
     -   Ujo Ľubo  pre deti – príde, snehulienka -  rozprávka a diskotéka pre deti.  
     -   Balónová  šou  - objednaný na  3-4 hodiny  
     -   DJ Fero  
     -   V programe vystúpia detí MŠ .  
     -   Ondavčanka  nevystúpi , ide do Čiech na Medzinárodný folklórny  festival  Hořičky. 
     -   tombola 
     V závere dodala, že bude aj súťaž vo varení guľašu a požiadala aj o príspevky do  obecných novín. 
      V rámci diskusie vystúpili: 
      Poslanci s organizačným zabezpečením  predloženým starostkou obce súhlasili. 
      Posl. Vargová -  odporučila  Heligonkárov z Michaloviec.  
 
e) Pripravované akcie na I. polrok 2017: 
    Starostka obce informovala poslancov  s akciami, ktoré sa uskutočnia v I. polroku 2017 a to: 
    - 21. 4. 2017 – deň Zeme – brigáda na čistenie priekop Ložín stanica, sadenie kvetov do nového  
                              Parku pri kostole.  Zabezpečíme hasičov na zvoz smetia, TJ , dôchodcovia, rodičia  
                              deti  MŠ, poslancov  a zamestnancov obce.  MŠ navrhla opekačku rodičov s deťmi   
                              MŠ v obecnom   parku.  
     -  Stavanie mája nebude lebo vychádza v nedeľu 30.4. 2017 – bude predlžený víkend, čo je  
        predpoklad, že  rodičia využijú ho na chaty, víkendové pobyty, rekreačne účely  a pod.  
     -  MDD – 1. Júna 2017 zorganizovať v piatok  s diskotékou a opekačkou.      
    Poslanci s uvedenými akciami , tak ako boli  prezentované starostkou obce súhlasili.  
 
f) Výrub stromov v Envirál Bánovce nad Ond- náhradná výsadba stromov.  
    Návrh zo strany poslancov bol doplniť stromy do keltského  parku, kríky na miestny cintorín  na živý  
    plot.  
 
g) Zápis do kroniky obce za rok 2015 a 2016. : 
    Zápis do kroniky obce za rok 2015 a 2016 spracovala kronikárka obce p. Anna Majerníková.     
    So zápisom do kroniky obce oboznámila starostka obce a v závere požiadala poslancov, čo by bolo  
    treba  ešte doplniť  a až po tom zapísať do kroniky. 
    Zo strany poslancov neboli pripomienky,  s predloženým textom súhlasili. 
 
h)Starostka informovala o vydaných menovacích dekrétov  DHZ 
 
Na základe predložených informácií  a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na 

 
Uznesenie číslo  7/2/2017 

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 podanú starostkou obce o 

a) pripravovaných akciách na I. polrok 2017 
b) vydaných  menovacích dekrétoch  členom DHZ 

 



II.  S ch v á ľ u j e: 
a) Zmenu rozpočtu číslo 1/2017 podľa predloženého návrhu 
b) Prenájom nebytových priestorov pre FS Ondavčanka bezplatne – kino – bar na klubovňu. 

   c)    Organizačné a finančné zabezpečenie akcie „ Majáles 6.5.2017“ 
   d)    Organizačné zabezpečenie akcie „ Čurbes  - 17.6.2017“ 
   e)    Lokalitu na prevedenie náhradnej výsadby stromov : keltský par – doplnenie , miestny cintorín 
   f )    Zápis do kroniky obce za rok 2015 a za rok 2016. 
 
Hlasovanie :     Mária Čuhaničová,  Ing.  Peter Ihnát  PhD , Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,                    
                           Ján Tomáš,  Kvetoslava Vargová                                             
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
9 .  Diskusia 
Peter Ľoch – posl. OZ mal dotaz, či si občania môžu odkúpiť od obci časť pozemku  susediacich s   
Kúriou, ktorú toho času aj užíva a platí obci prenájom.  
Ing. Igor Lukáč – posl. OZ upozornil, že na niektorých miestach na chodníkoch je poškodená zámková 
dlažba, je podmytá – sú prehĺbeniny.   
V závere starostka odpovedala na diskusné príspevky, k chodníkom dodala, že  prejde so 
zamestnancami obce  celú trasu, obrubníky zabetónuje a dlažbu  podsype štrkom a sa vyrovná.                
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, starostka 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 21.00 hod. 
 

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

overovatelia  : 
 

Ing.  Peter Ihnát  PhD     ............................................... 

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

 

 
Zapísala: 

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

 

 


