OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
dňa 15.12. 2017 o 18.00 hod. v kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a) starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b) poslanci OZ:
Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Neprítomní: ospravedlnení : Ing. Igor Lukáč, Kvetoslava Vargová ,
neospravedlnený : -/c) Ingrid Maďarová – pracovníčka OcÚ
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 sú
prítomní 5 poslanci 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
a zároveň dodala, že z programu je vypustený bod číslo 6, ktorý sa dotýka VZN č. 2/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Po zmene programu predložila návrh
programu 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 2018-2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2018-2020 a návrh
rozpočtu na rok 2018.
4. Rozpočtové opatrenie číslo 6/2017.
5. VZN číslo 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
6. Schválenie zmluvy o odpredaji pozemku p. Lukáčovi Bánovce nad Ond.
7. Žiadosť p. Semjana Bánovce nad Ond. o odkúpenie vozidla GAZ .
8. Žiadosť DHZ Bánovce nad Ond. – krúžok mladých hasičov o poskytnutie príspevku
na rok 2018 na materiálne zabezpečenie pre krúžkovú činnosť.
9. Mária Roková Michalovce – žiadosť o odkúpenie pozemku.
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018.
11. Návrh na vyplatenie ročných odmien.
12. Sadzobník Správnych poplatkov platný od 1.1.2018 - informácia
13. Rôzne.
a) Osvetlenie cintorínskej ulice
b) Strecha Múzea:
c)MAS
d)Kanalizácia obce
14. Diskusia
15. Z á v e r

Predložený program bol schválený bez pripomienok.
Za program hlasovali všetci prítomní poslanci : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová,
Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Priebeh jednania :
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
Za zapisovateľku bola poverená: Ingrid Maďarová - pracovníčka OcÚ
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci: Mária Čuhaničová,
Ing. Peter Ihnát PhD
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Kontrola plnení uznesení zo 6. zasadnutia OZ.
Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že
posledné zasadnutie OZ sa uskutočnilo 9. 11. 2017, na ktorom boli prijaté uznesenia číslo
1/6/2017 – 6/6/2017 boli splnené. K uzneseniu číslo 6/6/25017 ohľadom zvolania verejného
zhromaždenia občanov ku kanalizácií obce pri odovzdávaní staveniska oslovila stavebný dozor
a Vodárenskú spoločnosť a realizačné firmy. Po jednaní s nimi sa dostala prísľub, že verejné
zhromaždenia občanov za ich účasti sa uskutoční v mesiaci január 2018. Termín bude vopred
oznámený. Čo sa týka ostatných uznesení skonštatovala, že tieto boli splnené.
Na základe toho bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 1/7/2017
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 9. 11. 2017.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce
Bánovce nad Ondavou na roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2018-2020 a návrh
rozpočtu na rok 2018.
Predkladá: Marta Mišková HK
V úvode p. starostka dodala, že stanovisko HK, návrh rozpočtu spolu s komentárom bol zaslaný
všetkým poslancom e-mailovou poštou spolu s pozvánkou.
P. Baková - účtovníčka ešte podrobne oboznámila poslancov s návrhom rozpočtu a dodala, že
rozpočet na schválenie je predložený v členení podľa hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie ako vyrovnaný, bežný rozpočet je vyrovnaný, kapitálový rozpočet je
zostavený ako schodkový a je vykrytý prevodom z rezervného fondu. Príjmová časť rozpočtu
vychádza zo skutočných príjmov z roku 2017. Výdavková časť rozpočtu zohľadňuje výdavky
potrebné pre chod obecného úradu a rozvoj obce .
Stanovisko HK a návrh rozpočtu tvoria prílohu zápisnice číslo 1. a č. 2.

V rámci diskusie vystúpili:
Ján Tomáš – poslanec OZ mal dotaz k položke – dohody o vykonaní práce, čo to vlastne do tejto
položky spadá.
p. starostka k tomu dodala, že pokiaľ obecný úrad nebude mať z úradu práce aktivačnú pracovníčku,
ktorá by robila aj upratovacie práce , tak bude musieť zobrať niekoho na dohodu, nakoľko tieto
služby nemá kto robiť.
Peter Ľoch – poslanec OZ mal dotaz, že v rozpočte na rok 2018 je plánovaná vyššia sumu za plyn
v obecnom klube v porovnaní s rokom 2017.
p. starostka k tomu dodala, že nakoľko ešte nebolo vyúčtovanie plynu, táto suma sa uviedla
odhadom, ovplyvňuje to počet akcií a pohrebov v priebehu roka.
Ing. Peter Ihnát PhD - poslanec OZ - mal dotaz, či obec má niekoho zazmluvneného na údržbu
výpočtovej techniky.
p. Starostka k tomu dodala, že obec má zazmluvneného dodávateľa.
Ján Tomáš – poslanec OZ mal dotaz čo je zahrnuté v položke ŠJ - mzdy a prečo je tam nárast.
Starostka k tomu dodala, že sú tam zahrnuté platy dvoch zamestnancov a to vedúcej ŠJ a kuchárky,
navýšenie je z dôvodu novely zákona o zvýšení miezd od 1.1.2018 o 4,8 %.
Peter Ľoch – poslanec OZ mal dotaz, že prečo je v rozpočte rozdiel za hrobové miesta medzi rokom
2016 a 2017.
Starostka k tomu dodala, že v roku 2017 boli uzatvárané nové nájomné zmluvy za hrobové miesta
a v roku 2016 platili iba za nové zmluvy alebo neplatiči, ktorý nemali vyrovnané poplatky . To isté sa
odzrkadlí aj v roku 2108.
Ján Tomáš – poslanec OZ mal dotaz, či je potrebné WC k Múzeu.
Starostka dodala, že je projekt bol schválený Vami pred dvoma rokmi, bol podaný a doposiaľ nebol
vyhodnotený. WC je potrebné, nakoľko v Múzeu sa robia rôzne kultúrne akcie, besedy , návštevnosť
škôl a musia používať WC, ktorý je na Obecnom úrade.
Ing. Peter Ihnát PhD Ing. – poslanec OZ mal dotaz, či je rozpočet na prístavbu WC k Múzeu.
Starostka odpovedala, že áno, rozpočet je vo výške cca 30 tis. Eur.
Ján Tomáš – poslanec OZ mal dotaz k rozpočtu v parku 500,00 Eur. Načo sa použijú.
Starostka dodala, že obec každý rok žiada Naftu o granty, v roku 2018 opätovne obec požiada
o grant Naftu a to je 5 % spoluúčasť na zakúpenie cvičiacich strojov do parku.
Nakoľko zo strany poslancov už neboli vnesené žiadne dotazy ani pozmeňujúce návrhy, bol
predložený návrh na
Uznesenie číslo 2/7/2017
K odbornému stanovisku hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce
nad Ondavou na roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
K návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2017-2019 a k návrh rozpočtu
na rok 2018.
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 2018-2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
b) Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2018-2020 a návrh
rozpočtu na rok 2018.
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 .......................................... 233 500,00 Eur
- Rozpočtové výdavky vo výške ..................................... 233 500,00 Eur
bez pripomienok
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Rozpočtové opatrenie číslo 6/2017.
Starostka k tomu dodala, že návrh bol zaslaný e-mailovou poštou spolu s pozvánkou všetkým
poslancom. Zároveň oboznámila poslancov s položkami , na ktorých dochádza ku zmene rozpočtu .
V príjmovej časti rozpočtu sa týka zapojením cudzích prostriedkov na prenesený výkon ŠS pre MŠ
a voľby do VÚC. Vo výdavkovej časti rozpočtu ide o navýšenie členských príspevkov pre ZMOS,
navýšenie miezd v MŠ, navýšenie výdavkov na stravovanie a na umývačku riadu. Celkovo bola
navýšená kapitola školstva, ktorá je vykrytá z vlastného rozpočtu. K položke 09111633009 111
dodala, že položka sa zníži o 90,00 € a položka 0611161441 sa zvýši o 90,00 € - oprava položky
z dôvodu preklepu – učebné pomôcky pre predškolskú výchovu MŠ.
Návrh rozpočtového opatrenia tvorí prílohu zápisnice číslo 3.
V rámci diskusie vystúpili:
Ján Tomáš – poslanec OZ mal dotaz, či je na obecnom úrade už zakúpená nová gamatka a či je už
namontovaná, kde je stará.
Starostka k tomu dodala, že v kancelárii pracovníčky už je nová piecka, stará je namontovaná
v starom kine v miestnosti bývalého baru, kde toho času sa stretáva FS Ondavčanka.
Nakoľko sa do diskusie už nikto nehlásil, bol predložený návrh
Uznesenie číslo 3/7/2017
K rozpočtovému opatreniu číslo 6/2017
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 :
Rozpočtové opatrenie číslo 6/2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05.VZN číslo 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Predkladá: starostka obce Ľudmila Ďurčáková k tomu dodala, že V ZN bolo odoslané e-mailovou
poštou všetkým poslancom . Na vysvetlenie k tomu dodala, že obec v zmysle zákona 305/2013 Zb.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov - zákon o eGovernmente od 1. Januára 2018 musí mať prijaté VZN.
Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 4 .

V rámci diskusie vystúpil:
Ing. Peter Ihnát PhD – poslanec OZ povedal, že VZN je stručné, ale v porovnaní s inými obcami
všetky obce majú také stručné.
Po predložení návrhu a diskusného príspevku bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 4/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
Návrh VZN obce č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
I. uznieslo sa na :
VZN číslo 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06.Schválenie zmluvy o odpredaji pozemku p. Lukáčovi Bánovce nad Ond.
Predkladá starostka obce Ľudmila Ďurfčáková
K tomu dodala, že na predchádzajúcom OZ bol schválený odpredaj pozemkov p.Lukáčovi, jedná sa
o pozemok parcela číslo 3810 o výmere 17003 m2 – zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV 2257
– spôsob využitia – 22 pozemok - poľná cesta, ktorá je vo vlastníctve obce Bánovce na Ond. Z tejto
parcely geometrickým plánom 14328810-117/2017 boli odčlenené parcely 3810/2 – 38 m2, 3810/3
o výmere 11 m2 a parcela číslo 3810/4 o výmere 5 m2 - ktorá je vedená ako prístupová cesta na
Ondavu, jedna sa spolu o 54 m2. Od roku 1930 je na tomto pozemku postavená maštáľ . Nakoľko
Gabriel Lukáč je vlastníkom tejto budovy a mieni ju majetkoprávne vysporiadať, podal žiadosť
o odkúpenie tejto výmery. Zákon umožňuje takýto predaj obecného majetku formou osobitného
zreteľa v súlade s § 9a odsek 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p. Postup predaja je
taký, že OZ schváli sumu na jeden meter štvorcový, ktorý sa zverejní na webovej stránke obce a na
úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Nakoľko táto lehota už uplynulá, starostka predložila návrh
kúpno-predajnej zmluvy na schválenie.
V rámci diskusie vystúpil:
Ing. Peter Ihnát PhD – poslanec OZ – mal dotaz, či túto zmluvu videl právnik.
Starostka k tomu dodala, že návrh zmluvy spracoval právnik.
Po predložení návrhu zmluvy a vzneseného diskusného príspevku bol predložený návrh
Uznesenie číslo 5/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Zmluvu o odpredaji pozemku p. Lukáčovi Bánovce nad Ond.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07 .Žiadosť p. Semjana Bánovce nad Ond. o odkúpenie vozidla GAZ .
Predkladá.: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Oboznámila poslancov so žiadosťou p. Semjana o odkúpenie vozidla GAZ a dodala, že táto žiadosť už
bola prejednávaná na OZ v minulom roku . Vtedy sa poslanci dohodli, aby sa k tomu vyjadrili hasiči.

Hasiči s odpredajom nesúhlasili. Teraz p. Semjan priložil aj stanovisko výboru DHZ, ktorý súhlasili
s odpredajom motorového vozidla nakoľko sa jedná o vozidlo, ktoré je bez EVČ a je fyzicky a morálne
zastaralé a pre potreby DHZ je neupotrebiteľné. Na základe odporúčania DHZ poslanci súhlasili, aby
auto sa odpredalo p. Semjanovi za sumu 200,00 €ur.
Hlasovanie : Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Ján Tomáš,
Proti: Michal Ďurík, Peter Ľoch,
Zdržali sa hlasovania: -0Po oboznámení so žiadosťou a hlasovania poslancov bol predložený návrh
Uznesenie číslo 6/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Odpredaj odpredaj motorového vozidla GAZ p. Semjanovi za sumu 200,00 €ur.
Hlasovanie : Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Ján Tomáš,
Proti: Michal Ďurík, Peter Ľoch,
Zdržali sa hlasovania: -08. Žiadosť DHZ Bánovce nad Ond. – krúžok mladých hasičov o poskytnutie príspevku na rok 2018
na materiálne zabezpečenie pre krúžkovú činnosť.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Oboznámila so žiadosťou DHZ- krúžok mladých hasičov o poskytnutie príspevku na krúžkovú činnosť.
V rámci diskusie vystúpil:
Ing. Peter Ihnát PhD – poslanec OZ povedal, že nech príde na OZ p. Semjan a nech vysvetlí, na čo
chce použiť peniaze.
Na základe oboznámenia so žiadosťou a vzneseného diskusného príspevku bol predložený návrh
Uznesenie číslo 7/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie
Žiadosť DHZ Bánovce nad Ond. – krúžok hasičov o poskytnutie príspevku na rok 2018 na
materiálne zabezpečenie pre krúžkovú činnosť.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09. Mária Roková Michalovce – žiadosť o odkúpenie pozemku.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Starostka k tomu dodala, že Mária Roková podala žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 480/1
o výmere 65 metrov štvorcových, ktorý je vo vlastníctve obce Bánovce nad Ondavou zapísaný na LV
1027, ktorý užíva od roku 1956. Vedľajší pozemok patrí židovskej obci, ktorá neprejavila záujem
odpredať Rokovým pozemok, ktorý ho doposiaľ užívajú . Tento obecný pozemok je jediná prístupová
cesta k ich nehnuteľnosti. Tento pozemok môže obec odpredať s prihliadnutím na osobitný zreteľ.
Preto sa obrátila na poslancov či súhlasia s odpredajom pozemku a za akú cenu.
V rámci diskusie vystúpili:
Poslanci jednohlasne súhlasili s odpredajom. Zhodli sa na sume 2,00 €ura za meter štvorcový.
Na základe toho bol predložený návrh na

Uznesenie číslo 8/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie
Žiadosť p. Rokovej o odkúpenie pozemku zapísaného na LV č. 1027 k.ú. Bánovce nad Ondavou
Parcelné číslo 480/1 o výmere 65 m štvorcových – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je vo
vlastníctve obce Bánovce nad Ondavou za sumu 2,00 €ura za jeden meter štvorcový.
II. Žiada starostku obce
Preveriť právne kroky odpredaja pozemku.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -010. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018.
Predkladá: Marta Mišková – HKO
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.Polrok 2018 bol zaslaný e-mailovou poštou všetkým poslancom.
V závere starostka požiadala poslancov o pripomienky resp. návrhy. Nakoľko k plánu neboli žiadne
pripomienky bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 9/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -011. Návrh na vyplatenie ročných odmien.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková - starostka obce
Starostka obce oboznámila poslancov OZ so žiadosťou p. Jána Tomáša – poslanca OZ, ktorou
oznamuje OZ , že od 18.12.2017 bude vykonávať funkciu poslanca OZ za odmenu. Ďalej predložila
návrh na vyplatenie ročných odmien. Návrh odmien bol spracovaný na základe účasti na zasadnutia
OZ, komisiách a akciách poriadaných obcou. Návrh tvorí prílohu zápisnice číslo 5.
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Peter Ihnát PhD – poslanec OZ sa v rámci diskusie vzdal odmeny poslanca OZ za rok 2017 a za
rok 2018. Svoju funkciu poslanca OZ bude vykonávať bezodplatne.
Návrh na Uznesenie číslo 10/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie:
a) oznámenie poslanca Jána Tomáša , že od 18.12.2017 bude vykonávať funkciu poslanca OZ za
odmenu.
b) oznámenie poslanca OZ Ing. Peter Ihnát PhD o vzdaní sa odmeny poslanca OZ za rok 2017 a za
rok 2018. Svoju funkciu bude vykonávať bezodplatne.

I. S ch v á ľ u j e
Vyplatenie odmien poslancom OZ, členom komisií OZ , zástupcovi starostky obce a hlavnej
kontrolórke obce za rok 2017 podľa priloženého návrhu.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -012. Sadzobník Správnych poplatkov platný od 1.1.2018 - informácia
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Starostka k tomu dodala, že sadzobník je platný od 1.1.2018, je zverejnený na úradnej tabuli a bol
zaslaný všetkým poslancom e-mailovou poštou.
Po oboznámení bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 11/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie
Oboznámenie so Sadzobníkom Správnych poplatkov platného od 1.1.2018.
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -013 Rôzne
a) Osvetlenie cintorínskej ulice
Starostka informovala poslancov , že v piatok bolo zrealizované doplnenia osvetlenia na cintorínskej
ulici, cez týždeň bola prevedená vianočná výzdoba v počte 10 kusov, to bola podmienka uvedená v
v zmluve.
b) Strecha Múzea:
Starostka obce informovala poslancov o prevedení prekrytia najkritickejšej časti strechy na Múzeu,
boli doplnené chýbajúce eternity a spevnený krov.
c)MAS
Starostka informovala poslancov, že obec Bánovce nad Ondavou je členom MAS Poondavie . Naša
MSA bol schválená a boli jej pridelené finančné prostriedky., ktoré môžeme čerpať v priebehu
štyroch rokov . Naše priority boli multifunkčné ihrisko, autobusové zastávky a detské ihrisko.
d)Kanalizácia obce
V pondelok 4.12.2017 prebehlo v našej obci odovzdávanie staveniska za účasti zástupcov VVS Košice
– investor stavby , realizátorov stavby – Inžinierske stavby Košice a NOVICOM a stavebný dozor.
Starostka ich požiadala, aby pred zahájením stavby sa uskutočnilo verejné zhromaždenie s občanmi
obce.
Na základe predložených informácií a vznesených diskusných príspevkov bol predložený návrh na
Uznesenie číslo 12/7/2017
Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
K bodu rôzne
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) Osvetlenie cintorínskej ulice
b) Strecha Múzea:
c) MAS
d) Kanalizácia obce
Hlasovanie : Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing. Peter Ihnát PhD, Peter Ľoch, Ján Tomáš,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -014 . Diskusia
Ján Tomáš – poslanec OZ mal dotaz, či prešiel projekt na MŠ.
Ľudmila Ďurčáková – starostka obce odpovedala, že projekt neprešiel, pýtala sa poslancov, či aj
napriek tomu treba zatepliť?
Poslanci sa jednohlasne zhodli, že je potrebné zatepliť najmä severnú stenu. Ďalej povedali, že je
potrebné opraviť chodníky a schody v MŠ. Poslanci ďalej odporučili, aby betónové pätky zo stĺpov sa
podložili pod kontajner na cintoríne.
15. 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 22.15 hodine.
.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
overovatelia :
Mária Čuhaničová

........................................

Ing. Peter Ihnát PhD ....................................
Zapísala:
Ingrid Maďarová
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