
 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 
 dňa 26. júna  2019 o 17.30  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,  Ľoch  Peter,      
      Maťáš  Ladislav,  
      Neprítomný:    ospravedlnený          :  Dobák  Lukáš ,Tomáš  Ján        
                                 neospravedlnený      :    -/-                          
c)  Ostatní:     
     Marta Mišková  – hlavná kontrolórka obce 
     Beáta Baková – účtovníčka 
 
     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 uznášania schopné.  

Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková oboznámila  s návrhom programu rokovania obecného 
zastupiteľstva , ktorý   bol nasledovný: 
 
1. Otvorenie 
2.  Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice .  
3.  Kontrola plnenia uznesení                  
4.  Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018. 
5.  Rôzne: 

 a)  Zhodnotenie „ Čurbesu 2019“ 
 6.    Diskusia. 
 7.    Záver 
 
Za návrh programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :  
Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra, Geročová  Ľudmila,  Ľoch  Peter,  Maťáš  Ladislav, 

 
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková predniesla návrh na doplnenie do programu:  
 4. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu  obce. 

 5. Rozpočtové opatrenie číslo 2/2019 zo dňa 26.6.2019 
 6. Návrh plánu práce  o kontrolnej činnosti HK  na II. polrok 2019 
 7.Rôzne 
 8.Diskusia 
 9.Záver 
Za zmenu programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :   
Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra, Geročová  Ľudmila,  Ľoch  Peter,  Maťáš  Ladislav, 



Priebeh rokovania: 
 

2.  Určenie zapisovateľa  a  určenie overovateľov zápisnice 
      Za  zapisovateľku bola poverená  :   Marta  Mišková 

      Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci:     Mária Čuhaničová 
                                                                                                  Peter Ľoch 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra, Geročová  Ľudmila,  Ľoch  Peter, 
          Maťáš  Ladislav, 
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-                                                                      
                                 
3.   Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. : 
Starostka obce  konštatovala, že posledné zasadnutie OZ sa uskutočnilo  12.5.2019, na ktorom boli 
prijaté  uznesenia od čísla  31-36. 
K uzneseniu číslo 35 ohľadom osadenia tabule p. Revisnyei Reviczky Imre dodala, že uznesenie sa 
plní.  Pani Geročová  napísala list  v slovenskom jazyku, ktorý dala preložiť do maďarského jazyka. 
Doposiaľ ho v maďarskom preklade nedostala. Akonáhle ho dostane, list bude odoslaný príbuzným 
do Maďarska. Na základe toho bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  37 
 

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  12.5.2019. 

 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra, Geročová  Ľudmila,  Ľoch  Peter, 
          Maťáš  Ladislav, 
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
4.    Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018 a stanovisko HK k návrhu záverečného účtu  
       obce. 

Predkladá:   Marta Mišková –hlavná kontrolórka obce 
                      Beáta Baková – účtovníčka 
 
S návrhom záverečného účtu obce za rok 2018 oboznámila Beáta Baková – účtovníčka  obce. 
Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice číslo 1. 
S odborným stanoviskom HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 oboznámila p. Mišková 
HKO.  Zároveň k tomu dodala, že stanovisko bolo odoslané každému poslancovi  e-mailom . 
Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice č. 2. 
 
Nakoľko  k predloženému návrhu  záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou  za rok 2018 
a k stanovisku HK k  návrhu záverečného účtu obce neboli vznesené pripomienky, bol prednesený  
 
 
 
 



Návrh na Uznesenie číslo  38 
 

K návrhu záverečného účtu obce na Bánovce nad Ondavou  
 za rok 2018 a k stanovisku HK obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I.  berie na vedomie 
   a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za  
         rok 2018 
 
II. schvaľuje: 
     a)  Záverečný účet obce Bánovce  nad Ondavou za rok 2018 
     b)  Celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad 
     c) použitie prebytku hospodárenia v sume .......................................... 54 452,05   €  
         zisteného podľa ustanovenia podľa § 10 odst. 3  písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.  
         o rozpočtových    pravidlách   územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
         v znení neskorších     predpisov  navrhujeme použiť na :   
         tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške .............................  54 452,05 € 
    
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra, Geročová  Ľudmila,  Ľoch  Peter, 
          Maťáš  Ladislav, 
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
5.  Rozpočtové opatrenie číslo 2/2019 zo dňa 26.6.2019 
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka 
k tomu dodala, že rozpočtové opatrenie sa týka zapojenia cudzích prostriedkov do rozpočtu 
a navýšenie príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu vo výške 10 262,55 Eur  a to 

- Voľby do  EP  1 054,88 Eur 
- Dotácia na ŽP  57,77 Eur 
- Dotácia DPO SR 3 000,00 Eur 
- Grant Nafta – 1 000,00ur – osvetlenie cintorína 
- Dotácia ÚPSVaR – 3 999,90ur – 95 % refundácia mzdy 
- Grant Volskwagen- 1 000,00ur – projekt MŠ Malý technik 
- Grant WAK s.r.o.- 150,00ur na Čurbes 2019 

Ostatná zmena rozpočtu sa týka  presunu výdavkov v rámci schváleného rozpočtu. V kapitálových 
výdavkoch  ide o presun prostriedkov podľa funkčnej klasifikácie a navýšenia výdavkov na nové 
miestne komunikácie vo výške 24 000,00  Eur. Návrh rozpočtového opatrenia bol zaslaný e-mailom 
všetkým poslancom. 
V rámci diskusie vystúpili: 
Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  informovala poslancov o účasti starostov obcí a primátorov 
miest  na zasadnutí  vlády SR v Michalovciach, ktoré sa konalo 26. 6. 2019. V závere dodala, že 
dotácie pre DHZ v tomto roku budú poskytované iba tým obciam, ktoré ešte dotáciu nedostali. Výzva 
bude pokračovať aj na druhý rok, takže po zlepšení finančnej situácie obce sa budeme môcť uchádzať 
aj na druhý rok.  
Beáta Baková – upozornila na poškodenú betónovú skrúž na studni v MŠ, ktorú je potrebné urobiť 
čím skôr, aby sa predišlo k úrazu. 
Geročová Ľudmila – k tomu dodala, že obec každý rok prispieva hasičom. 
Maťaš Ladislav – mal dotaz, kto kupuje pracovné odevy pre zamestnancov na aktivačných prácach. 
Starostka odpovedala, že p. Rusič je zamestnancom obce, tak mu kupuje obec, ako aj náradie, ostatní 
sú zamestnaní  cez ÚPSVaR – im sa pracovné odevy nekupujú. 



Po oboznámení sa s rozpočtovým opatrením  a diskusných príspevkov bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  39 
 

K rozpočtovému opatreniu číslo 2/2019 zo dňa 26. 6. 2019 
 
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 : 

a) zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 2/2019 zo dňa 22.6.2019 na základe  
predloženého    návrhu , ktorý je prílohou zápisnice č. 3 

      b)   Čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na dofinancovanie  kapitálových     
             výdavkov v sume 2 000,  €  - nová miestna komunikácia:  od  kostola po MŠ, ulička Fara-  
             Janinda,  od Eštoka po  Totha.  
       c)  Čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na Hasičskú zbrojnicu - technické  
             zhodnotenie a oprava budovy vo výške 5 200,00 €ur.  
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra, Geročová  Ľudmila,  Ľoch  Peter, 
          Maťáš  Ladislav, 
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
6.  Návrh plánu práce  o kontrolnej činnosti HK  na II. polrok 2019. 
Predkladá: Mišková  Marta HKO k tomu dodala, že plán práce je stále otvorený a môže sa kedykoľvek 
doplniť. Plán práce tvorí prílohu zápisnice č. 4. 
Nakoľko  k plánu práce neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy, bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 40 
 

K Plánu  práce o kontrolnej činnosti  HK na II. Polrok 2019. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I.S ch v á ľ u j e : 
   Plán práce kontrolnej činnosti  HK na II. Polrok 2019. 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária, Mgr. Dankaninová  Alexandra, Geročová  Ľudmila,  Ľoch  Peter, 
          Maťáš  Ladislav, 
 Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
7.Rôzné: 
   a)  Zhodnotenie „ Čurbesu 2019“ 
        Starostka obce k tomu dodala, že  ešte nie sú vyčíslené finančné náklady  Čurbesu.  Poďakovala    
        sa  poslancom pri organizovaní brigády na ihrisku, ako aj pri samotnom priebehu Čurbesu.  
        V závere dodala, že Čurbes v tomto roku bol zameraný prevažne na 20. výročie Ondavčanky, čo  
        potvrdila sa aj väčšia účasť obyvateľov obce ako po minulé roky. Celá akcia dopadla dobre.   
        Dobre zhodnotila aj vystúpenie domácej  hudobnej skupiny až na to, že jeden občan sa sťažoval,  



        že boli veľmi hluční.  
       Geročová – bolo viac ľudí ako po iné roky, večer bolo menej ľudí, čo ovplyvnila búrka. Ku  
       kultúrnemu programu dodala, že akcia je pre celú obec a program bol pre všetky vekové  
       kategórie. 
       Ľoch – akcia bola dobrá, 
 
   b) Starostka  požiadala  poslancov o zorganizovaní brigády na uskladnenie  krytiny, ktorá bola  za  
       obecným úradom  a odpratanie  hranolov, ktoré sú za budovou, nakoľko firma, ktorá bude  
       realizovať prístavbu chce s prácami začať.  
       Ľoch – s brigádou súhlasil, len je potrebné určiť termín. 
 
8.  Diskusia  
Diskusia bola ukončená, nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil 
 
9.  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 19.00 hodine. 
 

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

overovatelia  : 
 

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

   Peter Ľoch               ............................................ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


