
 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 
dňa  7. Mája  2018 o 17.00  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 , Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján  Tomáš,                                          
      Neprítomná:    ospravedlnená :   Kvetoslava Vargová      
                                 neospravedlnený      :  -/- 
c)   Marta Mišková  – hlavná kontrolórka obce 
      p.  Babin   zástupca firmy UNIPRIN – Marián Babin Humenné    
 
 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 6  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 návrhom programu rokovania obecného 
zastupiteľstva , ktorý   bol nasledovný: 
 1.    Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice .  
 2.    Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ. 
 3.    Prejednanie  príspevku mladým  hasičom. 
 4.    Rekonštrukcia verejného rozhlasu. 
 5.    Rozpočtové opatrenie číslo 1/2018 
 6.    VZN číslo 1/2018 o Organizovaní miestneho referenda v Obci Bánovce nad Ondavou 
 7.    Smernica na vybavovanie sťažnosti v Obci Bánovce nad Ondavou 
 8.    Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 9.    Štatút Obce Bánovce nad Ondavou 
10.   Štatút  DHZO Bánovce nad Ondavou 
11.   Zriaďovacia listina DHZO Bánovce nad Ondavou 
12.    Futbalový klub  
13.   Rôzne: 
         a)  Čurbes 9.6.2018 
         b) Kanalizácia obce 
         c)detské ihrisko – projekt 
         d) rekonštrukcia  požiarnej zbrojnice 
         e)Zateplenie Materskej školy - projekt 
         f)Obecné noviny 
         g)  VK TELO – stožiar O2 
         h) Združenie obce Ondava – informácia  o poskytnutej dotácii 
14.   Diskusia 
15.   Z á v e r 
 



Predložený návrh program   bol schválený.  P. Ján Tomáš  poslanec žiadal o doplnenie do programu  
osobitný  bod  o činnosti TJ Bánovce nad Ond. 
 
Za návrh programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :  Michal Ďurík, Mária Čuhaničová,   
                                                Ing.  Peter  Ihnát  PhD,  Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,  Ján  Tomáš        
   
Za zmenu programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :  Michal Ďurík, Mária Čuhaničová,   
                                                Ing.  Peter  Ihnát  PhD,  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:   Tomáš  Ján 
                                                                                                    Peter  Ihnát  Ing. PhD  

  
Hlasovanie:   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová  , Ing.  Peter  Ihnát  PhD,  Ing. Igor Lukáč,   Peter Ľoch,   
                       Ján  Tomáš        
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
2. Kontrola plnení  uznesení  zo  1.  zasadnutia OZ.  
Kontrolu uznesení previedla starostka obce  Ľudmila Ďurčáková, ktorá konštatovala, že uznesenia OZ 
z  23.2.2018 od čísla 1/1/2018 - 8/1/2018 boli  splnené až na uznesenie číslo 8/1/2018 bod  II. – 
schválenie príspevku pre krúžok mladých hasičov na krúžkovú činnosť, ktoré  nebolo podpísané 
starostkou obce.  Dodala, že tento bod opätovne bol zaradený do programu na dnešné zasadnutie 
OZ.  

Návrh na Uznesenie číslo  1/2/2018 
 

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  23.2.2018. 
 
Hlasovanie :   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD ,Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,         
                        Ján  Tomáš,        
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
3.    Prejednanie príspevku mladým  hasičom. 
Predkladá : Ľudmila Ďurčáková  - starostka obce k tomu dodala, že obec poskytuje dotáciu  DHZ na 
rok 2018 vo výške 1 000,00 €ur.  Podľa ústnej dohody p. Maťaš na činnosť vyčerpal 700,00 € 
a 300,00ur ostalo pre mladých hasičov.  P. Semjan – vedúci krúžku  požiadal o zvýšenie príspevku 
nakoľko potrebuje zakúpiť ručné striekačky ,pušky  a tričká . Obecné zastupiteľstvo zvýšilo dotáciu 
pre DHZ o 300,00ur.  Takže dotácia pre DHZ predstavuje sumu 1 300,00 €ur. S týmto návrhom 
súhlasili všetci poslanci. Na základe toho bol predložený  
 
 
 



Návrh na Uznesenie číslo  2/2/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. S ch v á ľ u j e  
   Zvýšenie dotácie  pre DHZ o  300,00 € , t.j. celková výška dotácie na rok 2018 je v sume 1 300,00 €    
   z toho pre  činnosť dospelých hasičov 700,00 €ur a pre mladých hasičov 600,00 €ur. 
 
Hlasovanie :   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD ,Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,         
                        Ján  Tomáš,        
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
4.    Rekonštrukcia verejného rozhlasu. 
Starostka v úvode oboznámila poslancov s firmou  UNIPRIN – Marián Babin Humenné,   ktorá sa 
zaoberá rekonštrukciou miestnych rozhlasov.  
p.  Babin   zástupca firmy UNIPRIN – Marián Babin Humenné   prezentoval svoju firmu, ktorá sa 
zaoberá opravou a montážou  miestnych rozhlasov. Dodal, že v tomto smere má bohaté skúsenosti, 
robil na veľa obciach v okrese Humenné, Michalovce, robí všetky druhy rozhlasov – drôtový 
a bezdrôtový. Zároveň oboznámil s výhodami a nevýhodami jednotlivých druhov rozhlasu. Ku 
káblovým rozvodom dodal¸ že tieto sú umiestnené na el. stĺpoch na sklápacích konzolách, na čo je 
potrebný súhlas VSE. Čo sa týka ceny táto bude to závisieť od ceny  podľa výkazu výmer. 
Rekonštrukciu verejného rozhlasu  robil v obci   Pichne  a to cca 3 900 bm , 36 reproduktorov – 
celková suma je  po dohode 17  tis €, ktorá podľa veľkosti je približne rovnaká ako obec Bánovce 
n/Ond.   V závere dodal, že podľa finančnej situácie obce je možné sa dohodnúť aj na splátkach bez 
úrokov.  Záruka na stavbu je 2 roky.  
V závere sa poslanci zhodli,  že majú  záujem o káblový rozvod miestneho rozhlasu. Po prezentácii 
firmou UNIPRIN – Marián Babin Humenné   a vznesených diskusných príspevkov došli k záveru, že 
obec má záujem o prevedenie rekonštrukcie miestneho rozhlasu a súhlasili s vyhlásením výberového 
konania.  
Na základe podanej informácie starostkou obce , prezentovania firmy a vznesených diskusných 
príspevkov bol predložený 
 

 Návrh na Uznesenie číslo  3/2/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I.  B e r i e  na vedomie 
    Informáciu podanú starostkou obce o  rekonštrukcii verejného rozhlasu  
II. S ú h l a s í 
     S vyhlásením výberového konania na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. 
 
Hlasovanie :   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD ,Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,         
                        Ján  Tomáš,        
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
5.    Rozpočtové opatrenie číslo 1/2018 
Predkladá: starostka obce, 
ktorá podrobne informovala poslancov  o zmenách v rozpočte, ktoré boli vykonané starostkou obce. 
Týka sa to predovšetkým uzavretia dohody s firmou MOAD, s.r.o. o spracovaní dôležitých 
dokumentov a to VZN, vnútorných smerníc, ktoré plynú z novelizácie zákona o obecnom zriadení. 
Ďalej sa zmena týka zmeny projektu v MŠ a detského ihriska., ktorý je potrebné doložiť k žiadosti  
o dotáciu. Ďalšia zmena sa týka presunom finančných prostriedkov z kapitoly na kapitolu.  



V rámci diskusie Ján Tomáš mal dotaz, či by nebolo lepšie  previesť zateplenie svojpomocne.  
Starostka k tomu dodala, že severnú stranu budovy by obec mohla zatepliť z vlastných prostriedkov, 
ale čo sa týka celej budovy, podľa rozpočtu je suma cca 30 tis. €. Do úvahy pripadá jedine zateplenie 
cez dotáciu. V závere bol predložený  
 

Návrh na Uznesenie číslo  4/2/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. B e r i e  na vedomie  
   Vykonanie zmeny rozpočtu obce starostkou obce v zmysle  § 11 odst.4 písm. b)  zákona 334/2007.  
   rozpočtovým opatrením  číslo 1/2018. 
 
Hlasovanie :   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD ,Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,         
                        Ján  Tomáš,        
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
6.   Návrh VZN číslo 1/2018 o Organizovaní miestneho referenda v Obci Bánovce nad Ondavou 

Predkladá:  starostka obce k tomu dodala, že bol novelizovaný zákon o obecnom zriadení 
s platnosťou od 1.4.2018, na základe ktorého je potrebné prepracovať  dôležité dokumenty a VZN 
obce. Jedným z nich je aj VZN a organizovaní miestneho referenda. Návrh bol zaslaný e-mailovou 
poštou všetkým poslancom. Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky  
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  
I. prerokovalo 
  Návrh  VZN obce  č.1/2018 o Organizovaní miestneho referenda v Obci Bánovce nad Ondavou 

II. uznieslo sa na  : 
    VZN číslo 1/2018 o Organizovaní miestneho referenda v Obci Bánovce nad Ondavou 

 
Hlasovanie :   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD ,Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,         
                        Ján  Tomáš,        
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
7.   Návrh Smernice na vybavovanie sťažnosti v Obci Bánovce nad Ondavou 

Predkladá: starostka obce, ktorá dodala,  že návrh smernice bol zaslaný taktiež všetkým poslancom. 
Nakoľko zo strany  poslancov neboli žiadne pripomienky bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  5  /2/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. S ch v á ľ u j e 
   Smernicu  na vybavovanie sťažnosti v Obci Bánovce nad Ondavou 

 

Hlasovanie :   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD ,Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,         
                        Ján  Tomáš,        
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
 
 



8.    Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

Predkladá: starostka obce, ktorá k tomu dodala, že  návrh zásad odmeňovania poslancov OZ bolo  
potrebné taktiež  zosúladiť s novelizáciou zákona o obecnom zriadení. Zásady boli doručené všetkým 
poslancom. Nakoľko k tomu neboli vznesené žiadne pripomienky, bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  6/2/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. S ch v á ľ u j e 
   Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
Hlasovanie :   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD ,Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,         
                        Ján  Tomáš,        
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
9.  Návrh -  Štatút Obce Bánovce nad Ondavou 

Predkladá: starostka obce, ktorá dodala,  že návrh  Štatútu obce  bol zaslaný taktiež všetkým 
poslancom. Nakoľko zo strany  poslancov neboli žiadne pripomienky bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  7/2/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. S ch v á ľ u j e 
  Štatút obce  Bánovce nad Ondavou 

 

Hlasovanie :   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD ,Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,         
                        Ján  Tomáš,        
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
10.  Návrh - Štatút  DHZO Bánovce nad Ondavou 

Predkladá: starostka obce, ktorá dodala,  že návrh  Štatútu DHZO   bol zaslaný taktiež všetkým 
poslancom. Nakoľko zo strany  poslancov neboli žiadne pripomienky bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  8/2/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. S ch v á ľ u j e 
  Štatút obce  DHZO  Bánovce nad Ondavou 

 

Hlasovanie :   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD ,Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,         
                        Ján  Tomáš,        
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
 
11.   Zriaďovacia listina DHZO Bánovce nad Ondavou 

Predkladá: starostka obce predložila zriaďovaciu listinu  DHZO  Bánovce nad Ond.  Nakoľko zo strany  
poslancov neboli žiadne pripomienky bol predložený 



 
Návrh na Uznesenie číslo  9/2/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. S ch v á ľ u j e 
  Zriaďovaciu listinu   DHZO  Bánovce nad Ondavou 

 

Hlasovanie :   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD ,Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,         
                        Ján  Tomáš,        
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
12. Futbalový klub  
Tomáš Ján – poslanec  hovoril k činnosti TJ, že  futbal nehrajú hráči z obce, ale cudzí a obec zbytočne 
dáva zo svojich peňazí  cca 3 600,00 € na rok.  Toto sa nepáči aj ostatným obyvateľom obce. 
 Ing. Lukáč Igor k tomu dodal,  ak by sme teraz ukončili činnosť futbalového  klubu počas sezóny , zo 
strany FZ by hrozili  pokuty. Odporučil, aby sa dohrala jarná  sezóna a potom nech by sa riešil FK. 
Starostka dodala, že obec  im doposiaľ poskytla dotáciu na jarnú sezónu vo výške  50 % z celkovej 
schválenej dotácie.  
Nakoniec  sa poslanci dohodli, že  nech sa dokončí  jarná  futbalová sezóna  a potom koncom mesiaca 
jún  2018 sa uskutoční  stretnutie poslancov s výborom TJ a predsedom TJ a nájde sa riešenie . 
 Na základe diskusie a bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  10/2/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Berie  na vedomie 
    Zhodnotenie činnosti TJ Bánovce nad Ond. 

 

Hlasovanie :   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD ,Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,         
                        Ján  Tomáš,        
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    

 
13.    Rôzne 

a)  Čurbes 9.6.2018 
Starostka dodala, že  sa uskutočnilo stretnutie s predsedami spol. organizácií , ktorí odporučili aby sa 
uskutočnili  detské súťaže do obeda  , ktorí budú organizovať  požiarnici, telovýchovná jednota  
a poľovníci. 
 Poľovníci odporučili, aby sa varil guľáš pre všetkých obyvateľov obce. Je problém so zabezpečením 
kotlov. Pri varení budú pomáhať dôchodcovia, Ondavčanka a v závere starostka vyzvala aj všetkých 
poslancov, aby sa zúčastnili od rána pri organizovaní  súťaži a pri varení guľášu.  Ku kultúrnemu 
programu dodala, že prídu všetci účinkujúci , ktorí boli oslovení. Začiatok je o 14.00 hod., vystúpenie 
Drišľaka je o 15.00 hod. Pohostenie pre hostí  je zabezpečené  prostredníctvom  reštaurácie Pohoda.  
V závere poslanci odporučili ukončenie o 24.00 hod.  
 
b) Kanalizácia obce 
Ján Tomáš  - poslanec OZ mal pripomienky k ukladaniu potrubia do výkopu, že nie sú dodržané všetky 
normy a to vytvorenie lôžka štrkom, zásypu potrubia  štrkom a zhutňovaniu. Zásyp potrubia je 



prevádzaný iba zeminou a nie je zhutňovaná postupne, ale naraz, čo nespĺňa účel.  Po dlhšom čase 
zemina vo výkopoch sadne a bude robiť problémy motoristom. Pripomienky boli aj zo strany 
ostatných poslancov a to k znečisťovaniu cesty, že za sebou ju hneď nevyčistia. V závere vyzvala 
poslanca Jana Tomáša, aby sa v stredu spolu so starostkou zúčastnil  v Trhovišti na kontrolnom dni, 
kde berú účasť zástupcovia firiem, stavebný dozor a starostovia dotknutých obcí a riešia sa problémy.  
 
c)detské ihrisko – projekt 
Starostka informovala o podaní projektu, je to projekt na 13 700,00 €, 100,00 € za projekt a 200,00 € 
za podanie žiadosti. Projekt obsahuje doplnenie lavičiek a preliezok do miestneho parku. Doposiaľ 
ešte nebol vyhodnotený.  
 
d) Rekonštrukcia požiarnej  zbrojnice  – projekt 
Starostka dodala, že  bol podaný projekt na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, doposiaľ nebol 
vyhodnotený. 
 

e)Zateplenie Materskej školy – projekt 
Žiadosť bola odoslaná, doposiaľ nebola vyhodnotená,  ale aj napriek tomu počas letných prázdnin  
bude musieť sa vyriešiť zateplenie severnej strany budovy a vybudovanie  chodníka v MŠ z vlastných 
prostriedkov. 
 
f)Obecné noviny 
Obecné noviny budú dané do každej domácnosti, v ktorej bude zároveň aj pozvánka na „Čurbes“ 
a lístky na guľáš podľa členov domácnosti s trvalým pobytom v obci. . Uskutočnilo sa stretnutie 
kultúrnej komisie, boli oslovení predsedovia spoločenských organizácii o príspevok do novín, 
fotografie atď. Starostka dodala, že v novinách uverejní článok o separovanom zbere odpadu, 
nakoľko obec má vysoké náklady na TKO. Príčinou je  veľa KUKA nádob, čo znamená,  že občania 
málo separujú. 
 

g) VK TELO – stožiar O2 

Starostka informovala, že na pozemku v extraviláne  obce bude umiestnený aj vysielač O2, na ktorý 
bude potrebný súhlas od obce. Poslanci k tomu nemali žiadne výhrady.  
 
h) Združenie obce Ondava – informácia  o poskytnutej dotácii 
Starostka informovala, že združenie obcí  „Ondava“  a to Bánovce nad Ond,. Horovce, Tušická Nová 
Ves a Tušice  získali dotáciu vo výške 189 983,18  € na nákup kompostérov do každej domácnosti. 
V priebehu roka sa tieto kompostéry zakúpia a budú dodané do každej domácnosti  bezplatne. 
 
Na základe predložených informácii bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 11/2/2018 
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)  Čurbes 9.6.2018 
   b) Kanalizácia obce 
   c)detské ihrisko – projekt 
   d rekonštrukcia  požiarnej zbrojnice 



   e)Zateplenie Materskej školy - projekt 
   f)Obecné noviny 
   g)  VK TELO – stožiar O2 
   h) Združenie obce Ondava – informácia  o poskytnutej dotácii 

Hlasovanie :   Michal Ďurík, Mária Čuhaničová, Ing.  Peter  Ihnát  PhD ,Ing. Igor Lukáč,  Peter Ľoch,         
                        Ján  Tomáš,        
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
14. Diskusia 
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, diskusia bola ukončená. 
 
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 20.30  hodine. 
 
 
 
                                                                                                                    ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
 
 
 

overovatelia  : 
 

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

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

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

 

 


