OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, konaného
dňa 3. Marca 2019 o 17.00 hod. v kancelárii obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
Prítomní:
a) starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b) poslanci OZ:
Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Geročová Ľudmila, Dobák Lukáš, Ľoch Peter,
Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Neprítomný: ospravedlnený
: -/neospravedlnený : -/c) Ostatní:
Beáta Baková – účtovníčka
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Ing. Ivan Palkoci – uchádzač o funkciu HK
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 7 poslanci OZ, takže v zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení je
toto zasadnutie uznášania schopné.
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila s návrhom programu rokovania obecného
zastupiteľstva , ktorý bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice .
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Voľba hlavného kontrolóra
Prejednanie nájomných zmlúv- pozemkov pri Kúrii
Schválenie zmluvy na Hasičku zbrojnicu
Rôzne.
Diskusia.
Záver

Za návrh programu hlasovali všetci prítomní poslanci :
Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš,
Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján

Priebeh rokovania:
1. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola poverená : Beáta Baková
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci : Ľudmila Geročová
Mária Čuhaničová

Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. :
Posledné zasadnutie OZ sa uskutočnilo 28.1.2019, na ktorom boli prijaté uznesenia od čísla 7-13.
Uznesenia boli splnené. Na základe toho bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 14
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 28.1.2019.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

3. Voľba „Hlavného kontrolóra obce“
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Starostka prečítala zápisnicu z otvárania obálok. Oboznámila poslancov o podrobnostiach odbornej
praxe uchádzačov o pozíciu hlavného kontrolóra uvedených v žiadostiach. Podklady predložila
poslancom k nahliadnutiu.
Ako prvého pozvali na prezentáciu pána Ing. Palkociho. Okrem certifikátu hlavného kontrolóra, je si
vedomý, že nemá certifikát RVC, sľúbil, že si ho dorobí. V Chemkostave pracoval na odbore kontroly,
ale skúšky kontrolóra už nerobil.
Geročová – sa opýtala kde pracoval a aké má skúsenosti.
Palkoci- pracoval na mestskom úrade, na podnikateľskom odbore, po 1,5 roku prešiel na správu
majetku, keďže sa chcel vrátiť na do ekonomickej oblasti, tak nakoniec prešiel do súkromnej sféry,tak
išiel pracovať do Chemka Strážske. So samosprávou prišiel do kontaktu v Mestskej časti Kavečany,
počas 3 rokov robil so záverečným účtom, majetkom.
Starostka- sa opýtala na jeho koncepciu kontroly. Jeho predstava kontroly, nie je reštriktívna, skôr
upozornením na nedostatky a kontrola nápravy.
Dankaninová -sa zaujímala o vzdelávanie od r. 2011 po súčasnosť
Palkoci- Legislatívu sleduje samo štúdiom, nie systematicky.
Pani starostka poďakovala p. Ing. Palkocimu za účasť a pozvala pani Miškovú.
Mišková – chcela by naďalej pracovať ako kontrolórka v našej obci. Má ekonomické vzdelanie, dlhšiu
dobu - 14 rokov pracuje ako kontrolórka, pracovala aj ako pracovníčka v obci a starostka obce, táto
oblasť je jej blízka. Neustále si dopĺňa vzdelanie, sleduje legislatívne zmeny, podieľa sa na tvorbe
vnútorných predpisov, VZN, účasť a na príprave uznesení na rokovania OZ.
Geročová – pani Mišková na začiatku svojej práce v Obci Bánovce nad Ondavou sa významnou
mierou podieľala v oblasti normotvorby dôležitých interných smerníc a nariadení obce.
Poslanci sa zhodli na tom, že pre obec bude prínosnejší kontrolór, ktorý je vo výkone praxe.
Po vystúpení kandidátov na HK a diskusií poslancov starostka predložila návrh na voľbu HK verejnú,
alebo tajnú. Poslanci sa rozhodli, že voľba bude verejná.

Hlasovanie za p. Ing. Palkociho
Za: - 0 Proti: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Tomáš Ján
Zdržali sa hlasovania: , Maťáš Ladislav Hlasovanie za p. Miškovú:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0Po vykonaní verejného hlasovania voľby hlavného kontrolóra obce bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 15
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie:
Zápisnicu z otvárania obálok na funkciu hlavného kontrolóra Obce Bánovce nad Ondavou
zo dňa 20. februára 2019.
II. k o n š t a t u j e, že
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR číslo 369/1990 Z.Z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
III. Volí
v súlade § 11 odst. 4 písm. j., § 18 ods. 1 a § 18a odst. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce Bánovce nad Ondavou
pani Martu Miškovú na obdobie od 1. 4. 2019 na dobu určitú (6 rokov v zmysle par. 18a, ods. 5) do
31.3.2025.
IV. u r č u j e
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s
účinnosťou od. 1.4.2019.
a) plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18c ods. 1) písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení
b) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi 7,5 hodín týždenne .
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04.Prejednanie nájomných zmlúv- pozemkov pri Kúrii
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Starostka predložila návrh nových nájomných zmlúv, ktoré boli uzavreté s nájomníkmi o užívaní
obecných pozemkov pri kúrii v sume za m2 0,033 € a tieto skončili k 31.12.2018, preto je potrebné
tieto nájomné zmluvy predlžiť a stanoviť cenu za prenájom. Starostka odporučila, aby cena ostala

taká aká bola doposiaľ. Dodala, že jeden nájomník už nemá záujem o predĺženie zmluvy. Poslanci
s predloženým návrhom súhlasili. V závere bol predložený
Návrh na uznesenie číslo 16
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I.S ch v á ľ u j e
Prenájom pozemkov pri kúrii za sumu 0,033 Eur za m2 na obdobie 5 rokov.

Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Schválenie zmluvy na Hasičku zbrojnicu
Predkladá: Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
predložila návrh zmluvy o dielo uzavretú medzi Obcou Bánovce nad Ondavou a zhotoviteľom Dombyt
SK s.r.o. Bracovce č. 186 na vykonanie diela Hasičská zbrojnica – technické zhodnotenie a oprava
budovy v celkovej sume za zhotovenie diela 29 961,44 €, táto čiastka bude financovaná z poskytnutej
dotácie – táto časť je užívaná požiarnikmi.
Druhá časť budovy, ktorú využíva Obecný úrad ako sklady bude uhrádzaná z rozpočtu obce. Jedná sa
o fasádu, oprava strechy s výmenou krovu a krytiny , na ktorú sa použijú vlastné hranoly , čím sa
znížia náklady obce. Ďalej sa prevedie výmena troch malých okien, aby sa v každej miestnosti
zachovala svetlosť a vetranie. Ostatné okná sa zamurujú. Je potrebné doriešiť elektrické rozvody, čím
sa navýšia obci aj náklady podľa vyjadrenia odborníka. Na celú stavbu je potrebný aj stavebný dozor.
V rámci prieskumu trhu bol oslovený p. Ing. Cibere Michalovce, ktorý bude robiť stavebný dozor na
celú stavbu. Zahájenie stavebných prác sa uskutoční 8.3.2019, termín ukončenia 31.5.2019.
Starostka potom informovala s cenovou ponukou firmy Dombyt SK s.r.o. Bracovce č. 186 na druhú
časť budovy v celkovej hodnote 3 163,00 €, bez rozvodov elektriny.

V rámci diskusie vystúpili:
Tomáš - ako bude zabezpečené meranie el. energie v obidvoch priestoroch.
Maťaš – k zriadeniu el. rozvodov v priestoroch druhej časti budovy dodal, že je tam urobený prívod
novým káblom, už je potrebné urobiť len rozvody. Teraz je tam dvojlinkový kábel, odporučil ho
prerobiť podľa normy.
K prekrytiu strechy na druhej časti budovy poslanci zaujali toto stanovisko:
Dobák - povedal, že výmera strechy na budove v cenovej ponuke 122 m2 je navýšená.
Starostka požiadala p. Dobáka o premeranie strechy.
Maťaš – mal dotaz k oknám.
Tomáš – aká je plánovaná hrúbka polystyrénu, dotaz aký plech sa použije na strechu.
Geročová –dodala, že by mal byť rovnaký plech na celej budove.
Mgr. Dankaninová – vysoká cena na prekrytie strechy.
Starostka – polystyrén 5 cm , podľa projektu by mal byť rovnaký plech na celej budove aká bola
vysúťažená cena.
Maťaš – výkop na kábel je v rozpočte, dodal, že kábel je už zakopaný na hlavný prívod.
Tomáš – kúpiť nehorľavé rúrky ako chránička na kábel a urobiť el. rozvody.
Po oboznámení sa so zmluvou a cenovou ponukou na druhú časť budovy a na základe vznesených
diskusných príspevkov bol predložený

Návrh na Uznesenie číslo 17
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Poveruje
Starostku obce podpísaním zmluvy o dielo uzavretú medzi Obcou Bánovce nad Ondavou
a zhotoviteľom Dombyt SK s.r.o. Bracovce č. 186 na vykonanie diela „Hasičská zbrojnica – technické
zhodnotenie a oprava budovy “.
II. Berie na vedomie
Cenovú ponuku na druhú časť budovy.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Ľoch Peter, Maťáš Ladislav, Tomáš Ján
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Rôzne
a) informácia o nájomných bytoch
Starostka predložila poslancom materiál, ktorý spracovala p. Geročová ohľadne nájomných
bytov, či v takej podobe môže sa zverejniť na webovej stránke obce. Po oboznámení poslanci
s predloženým materiálom súhlasili ako aj so zverejnením na stránke obce.
b) park, lavičky a pieskovisko v obecnom parku
Starostka informovala poslancov, že spolu s poslancami OZ p. Ľochom a p. Tomášom boli pozrieť
drevené lavičky a pieskovisko v obecnom parku, ktoré sa celkom rozpadli. Po obhliadke došli
k záveru, že tieto je nutné vymeniť, predložili návrh na murované lavičky a taktiež aj murované
pieskovisko. Odporučili, aby sa toto previedlo svojpomocne.
Starostka podala návrh na zakúpenie šalovacích dielcov.
Ľoch – odporučil, že s prácami sa začne 12.3.2019, vykopú sa diery, do betónu sa vsadí roxor
a zabetónuje sa.
Mgr. Dankaninová odporučila tvárnice farebné, ktoré už potom netreba povrchovo upraviť.
Ľoch – odporučil, že lepšie sú betónové tvárnice, lebo sú rôzne rozmery a tieto sa dajú
prispôsobiť podľa potreby.
p. Čuhaničová , Tomáš - farebné tvárnice nie sú rôzne šírky.
Starostka poverila, p.Ľocha a Mgr. Dankaninovú preverením cenovej relácie jednotlivých tvárnic.
c) voda na ihrisko – zriadenie prípojky
Maťaš – mal dotaz k prípojke vody na ihrisko. Starostka mala preveriť či je tam urobená
podvrtávka ešte z čias robenia vodovodu.
Odporučil, aby sa tam zaviedol podzemný hydrant.
p. Dankaninová k tomu dodala, že vo VVaK Michalovce p. manžel zistil, že voda tam nie
je. Podvrtávka nebola urobená.
Čuhaničová – dodala, že voda na ihrisko je potrebná, nakoľko okrem futbalu sa tam konajú aj
kultúrne podujatia, kde je potrebná voda.
Starostka k tomu dodala, my vodu na ihrisku máme ale jedná sa o hydrant podzemné účely , že
cena za jeden bežný meter podvrtávky je 30,00 €. Ďalej požiadala p. Maťaša, či by nemohli
požiarnici počas MDD a „Čurbesu 2019“zabezpečiť penovú šou pre detí.
Maťaš – zistí.
Geročová k zriadeniu hydrantu dodala, že zriadenie vodovodnej prípojky si vyžaduje určitú časť
finančných prostriedkov a dodala, že nakoľko obec má vyrovnaný rozpočet, skade zobrať
peniaze. Nie je to zahrnuté v tohoročnom rozpočte.
Mgr. Dankaninová odporučila, aby sa teraz v tomto roku urobila iba podvrtávka s osadením

potrubia, ktoré by sa uzavrelo ventilom a na druhý rok by sa zriadila prípojka.
Tomáš- k tomu dodal, že na podvrtávku pod cestou je potrebný súhlas od KSK , ale bolo by
dobre využiť techniku VVaK , ktorá robí teraz kanalizáciu v obci. Ďalej odporučil starostke
obce podať žiadosť na VVaK o zriadenie podzemného hydrantu na futbalovom ihrisku.
7. Diskusia
Dobák – mal dotaz ku kanalizácii obce, či bude obec poskytovať kanalizačné potrubie na zriadenie
prípojky.
Starostka: Nie, od kanalizačnej šachty si každý zabezpečuje materiál sám a práce si urobia občania
svojpomocne. Oslovila nás firma z stredného Slovenska, že by to občanom urobila ale, zatiaľ nebol od
občanov záujem.
Poslanci k výstavbe kanalizácie dodali, že na viacerých úsekoch sú práce nedokončené, priekopy
neupravené.
Starostka dodala, že konečné terénne úpravy a priekopy sa budú prevádzať po ukončení stavby.
Priebežne upozorňuje stavbyvedúceho p. Bartka , aj v pondelok ním prešla celu dedinu a upozornila
ho na nedostatky a opravy.
Ján Tomáš – odporučil urobiť náter okien a dverí na dome smútku. Lišty odstrániť. K zberu papiera
odporučil, aby zamestnanec obce p. Rusič papier po obci pozberal a dal do MŠ, aby si finančne
prilepšili.
Starostka k tomu dodala, že obec v rámci separovaného zberu, musí odovzdať aj papier. Ak obec
nesplní predpísané množstvo separovaného zberu bude musieť z rozpočtu obce zaplatiť poplatok,
ktorý pri separovaní doteraz neplatí.
Geročová – dodala, že občania v obci málo separujú.
Čuhaničová dodala, že niektorí občania dávajú KUKA nádoby aj tri kusy, ktoré nie sú plné.
Starostka dodala: FURA obci účtuje počet nádob, neberie do úvahy či sú plné. Preto treba vykladať
len plné nádoby a separovať . Máme veľa nádob a tým pádom veľa platíme . Ložín je približne taká
obec ako naša a tam vykladajú 120-130 nádob pri jednom zbere a u nás vykladajú občania až 300
nádob .Ďalej informovala poslancov s dodaním kompostérov. Zase nám firma poslala čestné
prehlásenie že kompostéry dodá do konca mája.
Tomáš – rúrky v MŠ trčia, sú nebezpečné pre detí na preklápacej hojdačke
Čuhaničová dodala, že je potrebné to urobiť, aby sa zabránilo úrazu.
V závere diskusie starostka vyzvala poslancov k účasti na voľbách prezidenta SR, ktoré sa uskutočnia
16. 3. 2019.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, diskusia bola ukončená.
8. 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 hodine.

.......................................
Starostka obce
Ľudmila Ďurčáková
overovatelia :

Ľudmila Geročová .......................................
Mária Čuhaničová .......................................
Zapísala:
Beáta Baková

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

