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 OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z 12.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 konaného  dňa 7. Mája  2020 o 17.00  hod. v Obecnom klube  v Bánovciach nad Ondavou 

 
Prítomní: 
a)  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b)  poslanci OZ: 
     Mgr.Dankaninová  Alexandra, :  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,  Maťaš  Ladislav,  
     Ján Tomáš 
     Neprítomný:    ospravedlnená           :  Čuhaničová  Mária     
                                neospravedlnený       :    -/-                          
c)  Ostatní:     
     Beata Baková – účtovníčka 
     Marta Mišková – 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  sú prítomní 6  
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 z posledného zasadnutia OZ. 
   4.   Rozpočtové opatrenie číslo  1/2020 zo dňa 7.5.2020 
   5.   Správa nezávislého audítora za rok 2018. 
   6.   Návrh VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci. 
   7.   Bánovský čurbes  a obecné noviny 2020.   
   8.   Žiadosť p. Juhoša a p. Roka. 
   9.   Informácia o Covid -19 
 10.   Rôzne. 
 11.  Diskusia 
 12.   Z á v e r                
 
Za návrh programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :  
 Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,  Maťaš  Ladislav,  
 Ján Tomáš 
Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková predniesla návrh na doplnenie do programu:  
 Bod číslo 5 – vypustenie z programu rokovania Správu nezávislého audítora za rok 2018, nakoľko 
správa bola už prejednávaná na OZ v decembri 2019. 
 Bod č.9 – doplniť  prejednanie žiadosti  p. Balickej. 
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Za zmenu programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :   
Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Peter Ľoch,  Maťaš  Ladislav,  
 Ján Tomáš 
   

Priebeh rokovania: 
 

2.  Určenie zapisovateľa  a  určenie overovateľov zápisnice 
      Za  zapisovateľku bola poverená  :   Marta Mišková 
 
      Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci :   Geročová  Ľudmila 
                                                                                                             Tomáš  Ján                                                                                                                                                                                             
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-                                                                      
                                 
3.   Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. : 
Kontrolu uznesení previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že posledné zasadnutie OZ sa 
uskutočnilo  14.2.2019, na ktorom boli prijaté  uznesenia od čísla  61-63. Uznesenia boli splnené. 
 

Návrh na Uznesenie číslo  64 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
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 14.2.2020. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-                                                                      

 
4.   Rozpočtové opatrenie číslo  1/2020 zo dňa 7.5.2020. 
Predkladá: Beáta Baková – účtovníčka OcÚ 
podrobne informovala poslancov s navrhovanými zmenami rozpočtu a dodala, že dôvodová správa 
k zmenám rozpočtu a rozpočtové opatrenia boli doručené všetkým poslancom. V závere dodala, že 
rozpočtové opatrenie sa týka zapojenia cudzích prostriedkov do rozpočtu a zvýšením príjmovej a 
výdavkovej časti rozpočtu. 
V rámci diskusie vystúpili: 
Maťaš – vyčíslenie nákladov na kosenie cintorína 
Starostka – náklady na  kosenie cintorína sa  sleduje za 5 rokov a to  sa spriemeruje, koľko vyjde na 
jeden rok. 
Bakova – pri záverečnom účte urobí prehľad, ktorý bude doručený poslancom 
Geročová – mala dotaz,  či je prehľad o platení poplatkov za hrobové miesta a ako je to s neplatičmi. 
Starostka –áno,  
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Po oboznámení sa s navrhovanou zmenou rozpočtu a vznesených diskusných príspevkov bol 
predložený  

Návrh na Uznesenie číslo  65 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K rozpočtovému opatreniu číslo 1/2020 zo dňa 7.5.2020 

 
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 1/2020 zo dňa 7.5.2020  na základe  
predloženého    návrhu , ktorý je prílohou zápisnice č. 1. 
 

Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 
6. Návrh  VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce – k tomu dodala, že návrh VZN je zverejnený na 
stránke obce a vývesnej tabuli pri dome smútku. K tomu dodala,  že  v návrhu VZN  sa stanovuje 
ochranné pásme v šírke 5 m od hranice pozemku po celom obvode pohrebiska. Požiadala poslancov, 
aby sa k návrhu VZN  vyjadrili. 
V diskusii vystúpili:  
Ľoch -  súhlasil s 5 m ochranným pásmom 
Mgr.Dankaninová  Alexandra – 5 m stavba – súhlasila. 
S týmto návrhom súhlasili aj ostatní poslanci. 
V závere bol predložený 

Návrh na Uznesenie číslo 66 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K Návrhu   VZN číslo  1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-          
                                                             
 

VZN číslo  1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
Zo dňa 7. Mája 2020 
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Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa § 4 , § 6  a 11 odst. 4 písm.   g) zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
 
U z n á š a sa 
Na VZN číslo  1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-          

 
7.   Bánovský čurbes  a obecné noviny 2020.   
Predkladá :    Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  
Starostka hovorila o  šírení koronavírusu  COVID-19 na Slovensku, kedy sa  počas koronakrízy 
neodporúča  organizovať kultúrne a spoločenské akcie. V prípade, že by sa takého podujatie 
uskutočnilo, musia sa podľa Krízoveho štábu SR dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Ďalej dodala, 
že obec každý rok organizuje Čurbes v mesiaci júni, je objednaný súbor „Hatalovčan“ a balony.... 
Požiadala poslancov, aby sa k organizovaniu akcie vyjadrili.    
V rámci diskusie vystúpili: 
Geročová – povedala, že organizovať “Čurbesu 2020“ aj pri dodržiavaní  prísnych hygienických 
opatrení  je veľké riziko, ale obecné noviny je potrebné vydať  hoci v neskoršom termíne. 
Mgr.Dankaninová  Alexandra – súhlasí so stanoviskom p. Geročovej – neusporiadať “Čurbesu 2020“. 
Baková -  účasť v poslednom období bola nízka 
Ľoch – súhlasil s neuskutočnením čurbesu. 
Starostka  dodala, že určite budú kontroly a radšej sa vyhnúť problémom.  
Tomáš –  noviny je potrebné vydať ku koncu roka 
V závere bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 67 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
K Bánovskému  čurbesu  a obecným novinam 2020.   

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Neschváľuje 
   Organizovanie „ Čurbesu 2020 „ z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 na Slovensku. 

 
II. Žiada poslancov  
     o zaslanie príspevkov do obecných novín, ktoré budú vydané v druhej polovici roka 2020. 

 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-          

 
 
8.   Žiadosť p. Juhošovej  ,p. Roka a Balickej. 
Predkladá :    Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  
a) Žiadosť  Beata Juhošová Bánovce nad Ond. 41 zo dňa 16.4.2020 – o povolenie na rozšírenie       
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  vjazdu do dvora z obecnej komunikácie. 
Starostka – mal by mať súhlas od SSC, nakoľko je to štátna cesta, nie MK. Chce priekopu premostiť 
a vrch zasypať v dĺžke 1 m 
Maťaš –  Juhošová -spevniť boky priekopy, dať mriežku, aby voda stekala z cesty do priekopy 
Tomáš – voda podmyje cestu a hrozí prepad, nakoľko priekopa nie je na bočných stranách spevnená.  
Roka -Je tam vedená voda, plyn a optický kábel – ochranné pásmo - v prípade poruchy sa bude  
musieť búrať, na vlastné náklady. 
Tomáš –  Juhošová od el. stlpa 3,5 m  dať rúru do priekopy , aby mal mostík do dvora  
Mgr. Dankaninová  Alexandra – auto by malo stať na súkromnom pozemku, nie na verejnom 
priestranstve. 
Tomáš – vyzvať občanov , aby sa napájali na kanalizáciu, nakoľko splaškové vody sa vypúšťajú do 
priekop a je tam smrad.  
Záver – prijať VZN o verejnom priestranstve a čistení priekop v obci. 
a) Juhošová-  buď si dá rúru  od elektrického stĺpa a zasype priekopu v dĺžke 3,5 m alebo spevní boky 
betónom a na vrch dá mriežku aby odtekala dažďová voda do priekopy.   
b) Žiadosť  Roberta Roka Bánovce nad Ond.č.88 zo dňa 4.5.2020 – o súhlas s drobnou stavebnou 
úpravou na verejnom priestranstve  
Poslanci súhlasili s drobnou stavebnou úpravou s tým, že v  prípade poruchy  na inžinierskych sieťach, 
kde sa môže poškodiť ním upravené verejné priestranstvo si to opraví na vlastné náklady.   

 
c) Žiadosť p. Balickej –  
 cesta je  II. Triedy a je majetkom OSC , z toho dôvodu  nech požiada OSC o vysadanie súhlasu. 

Po prejednaní uvedených žiadosti a vznesených diskusných príspevkov bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 68 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K prejednaniu žiadosť p. Juhošovej  ,p. Roka a Balickej. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Berie na vedomie: 
   a) Žiadosť  Beata Juhošová Bánovce nad Ond. 41 zo dňa 16.4.2020 – o povolenie na rozšírenie    
       vjazdu do dvora z obecnej komunikácie. 
   b) Žiadosť  Roberta Roka Bánovce nad Ond.č.88 zo dňa 4.5.2020 – o súhlas s drobnou stavebnou  
       úpravou na verejnom priestranstve  
   c)  Žiadosť p. Balickej -   
 
II. S ch v á ľ u j e  
    za týchto podmienok: 
    Juhoš -  Rozšírenie od el. stĺpa 3,5 m  dať rúru do priekopy , aby mal     
                  mostík do dvora alebo spevniť boky priekopy a dať mriežku 
    Roka -  rozšírenie parkoviska  a v prípade poruchy na vodovode, kanalizácii a opt. Káble  opravu  
                 vykoná na  vlastné náklady, nebude si  narokovať kompenzáciu náhrady škody. 
 
 III.Odporúča   
     Balicka -  cesta je majetkom OSC  nech požiada OSC o súhlas 

 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
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Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-          
 
9.   Informácia o Covid -19 
Predkladá :    Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
K tomu dodala, že v súvislosti so šírením  koronavírusu  COVID-19 na Slovensku  aj naša obec prijala 
opatrenia zamedziť šíreniu  koronavírusu  a to tým, že dala šiť rúška,  do každej domácnosti bolo 
doručené  jedno rúško. Cena jedného rúška bola   1,50 eur, spolu bolo zaplatené 375 eur. Ďalej 
dodala, že obedy pre dôchodcov sa dovážajú zo Sečoviec na obecný úrad a obecný úrad ich potom 
roznáša dôchodcom. Jeden obed stojí  3,00  eur. Obec dezinfikuje  verejné priestranstva po obci. 
Informovala, že  máme v karanténe jedného občana, je negatívny. V karanténe  bude do  11. 5.2020.  
Čo sa týka finančnej situácia obce dodala, že podielové dane doposiaľ prichádzajú ako doteraz,  uvidí 
sa ako to bude ďalej. 
Zamestnanci v MŠ ako je riaditeľka a  aj ostatní zamestnanci  sú doma na 80% . 
 

Návrh na Uznesenie číslo 69 
Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K informácii o Covid -19 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Berie na vedomie: 
   Informáciu podanú starostkou obce o COVID - 19. 
 
Hlasovanie:  
Za: Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš,  Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
      Tomáš Ján. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-          

 
10. Rôzne  

 
11.Diskusia 
Starostka informovala, že aktivační pracovníci upratovačka  kosia na cintoríne urobili noví pas pre 
zemné hroby, hrabú na cintoríne, čistia a upratujú v Múzeu a dome smútku, na ihrisku,  v MŠ – boli 
vyčistená priekopa , vydávajú sa  kompostery občanom,  
Tomáš –  mal pripomienku k pracovníkom na aktivačných prácach, že mreže na okná na budove na 
ihrisku je potrebné najprv natrieť a tak namontovať. Oni to urobili opačne.  
Strieška do MŠ – urobiť,  osadiť  tabuľu pred MŠ – označenie budovy. Oprava fasády MŠ – odstrániť 
nedostatky. 
Starostka – odporučila urobiť svojpomocne striešku, materiál – hranoly obec má. K oprave  fasády 
dodala, že  – príde firma, ktorá fasádu realizovala nedostatky opraviť.  
Dobak – mal pripomienku k chladničke v dome smútku. Odporučil výmenu koliesok na vozíku, 
nakoľko pri vsúvaní resp. vysúvaní sú problémy s kolieskami.  
Starostka – chladnička je stará, nová je veľmi  drahá a odporučila, aby poslanci sa pozreli, či by bolo 
možné ich opraviť resp. kúpiť nové a vymeniť. 
 
 

12. Z á v e r                                      
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      Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa  
poďakovala prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila o 20.00 hod. 
 
                                                                                                                    ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
 

overovatelia  : 
 

Geročová Ľudmila   .................................... 
                                                     Tomáš Ján                ..................................... 
 
 
Zapísala: 
Marta Mišková       .................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


