OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
konaného dňa 7. mája 2021 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, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Neprítomný: ospravedlnený
: Peter Ľoch
neospravedlnený : -/c) Ostatní: Marek Mižík – obyvateľ obce
Mgr. 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 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 Durčáková 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. Vyhodnotenie zbierky vyhlásenej 15.2.2021
5. Rozpočtové opatrenie 4/2020 zo dňa 29.12.2020 a 1/2021 zo dňa 23.4.2021
6. VZN 1/2021 o financovaní MŠ a ŠK zriadených obcou
7. VZN 2/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu
zabezpečenia verejného poriadku v obci
8. VZN číslo 3/2021 - Dodatok č. 1 k VZN 3/2018 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany
verejnej zelene na území obce.
9. Zápis do kroniky rok 2019.
10. Žiadosť Mgr. Rastislav Fedorko a PaedDr. Iveta Fedorko Bánovce nad Ond. č. 254 o dlhodobý
prenájom pozemku parcely číslo 32/1 k.ú. Bánovce nad Ond. a výsadbu stromov na pozemku.
11. Marek Mižík a manž. Mgr. Martina Mižíková Bánovce nad Ond. č. 189 – žiadosť o zasypanie
priekopy.
12. Informácia o podaných projektoch na rok 2021.
13. Prejednanie nákupu chladiaceho zariadenia do domu smútku.
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Z á v e r
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Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0Zástupkyňa starostky obce p. Ľudmila Geročová predniesla návrh na doplnenie do programu:
Za bod 13 doplniť bod 14:
Odmena starostke obce za výkon činnosti kontaktnej osoby pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2021.
Za zmenu programu hlasovali všetci prítomní poslanci :
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

Priebeh rokovania:
2. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola poverená : Mgr. Beáta Baková
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci : Čuhaničová Mária
Maťaš Ladislav
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. :
Kontrolu uznesení previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že posledné zasadnutie OZ sa
uskutočnilo 8.2.2021, na ktorom boli prijaté uznesenia od čísla 98-99. Uznesenia boli splnené.
V závere bol predložený návrh na

Uznesenie číslo 100
z rokovania 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 8.2.2021.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-
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4. Vyhodnotenie vyhlásenej zbierky na pomoc občanom obce Bánovce nad Ondavou postihnutým
po výbuchu rodinného domu pop.č. 169 v piatok 5.2.2021 vyhlásenej 15.2.2021 uznesením OZ číslo
99.
Predkladá: starostka obce :
Starostka v úvode informovala poslancov, že zbierka na pomoc občanom obce postihnutým po
výbuchu rodinného domu pop. č. 169 bola vyhlásená v súlade § 4 ods. 3 písm. b), § 7, § 9 ods. 2 a §
11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ďalej dodala, že počas konania dobrovoľnej zbierky:
od 15.2.2021 do 30.4.2021 sa vyzbieralo celkom 8 740,16 Eur. Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov sa môže nahliadnuť do dokumentov, ale nesmú sa robiť odpisy ani výpisy a
mená musia byť začiernené, pokiaľ nie je súhlas osôb, ktoré prispievali do zbierky. Kvôli informácii
môže byť predložený výpis z účtu, do ktorého sa môže nazrieť. Výpis z transparentných účtov a výpis
z pokladne OcÚ tvorí prílohu zápisnice č. 1 . V závere predložila menovitý zoznam občanov obce, pre
ktorých sa zbierka uskutočnila a výška vyzbieranej sumy na transparentných účtoch ako aj príjem
hotovosti do pokladne obecného úradu:
1.Miloš Varkonda č.d. 169, číslo účtu SK57 5600 0000 0042 3939 2016 suma na účte – 2 558,16 Eur,
v pokladni OU – 115 Eur, spolu 2 673,16 Eur. Všetci vieme, že p. Varkonda počas zbierky podľahol
zraneniam po výbuchu a peniaze patria pozostalým, sestre Blanke Miklošovej. Starostka k tomu
dodala, že sa radila s právnikom JUDr. Kuročkom, ktorý tvrdil, že p. Miklošová ich má priznať pri
dedičskom konaní. V zmluve bude uvedené, že finančné prostriedky budú použité na pohreb
nebohého a na výdavky spojené s likvidáciu škôd-ruín po výbuchu.
2.Božoková Mária 167 -číslo účtu SK88 5600 0000 0042 3939 6017 suma na učte 340Eur v pokladni
OU – 55 Eur , spolu 395 Eur
3. Ďurčáková Ľudmila 170 – číslo účtu SK36 5600 0000 0042 3939 8020 suma na účte 2 625 Eur
V pokladni OU – 345 Eur ,spolu 2 970 Eur
4. Moško Milan 150 –číslo účtu SK53 5600 0000 0042 3939 1021 suma na účte 212 Eur v pokladni
OU 35 Eur , spolu 247 Eur
5.Papcunová Ivana 168 – číslo účtu SK39 5600 0000 0042 3939 3019 suma na účte 2 340 Eur
v pokladni OU – 115 Eur , spolu 2 455 Eur
V závere dodala, že hlavná kontrolórka pripraví zmluvy o poukázaní finančných prostriedkov pre
dotknutých občanov a po podpísaní im budú finančné prostriedky poukázané na ich osobné účty,
ktoré boli predložené:
SK58 0900 0000 0004 8086 9863 – Mikloš Ján
SK55 0900 0000 0004 8100 8918 –Božoková Mária
SK64 5600 0000 0073 8063 3003 -Ďurčáková Ľudmila
Sk45 0900 0000 0000 9094 0767- Moško Milan
SK47 1100 0000 0029 3544 3631 – Papcunová Ivana
Diskusia:
Tomáš- môže sa do zmluvy uviesť, či za darované peniaze môžu pozostalí pána Varkondu urobiť
pomník? Chcel, aby pani starostka zistila túto informáciu.
Starostka- podľa vyhlásenej zbierky by mali dostať dar-fin.prostriedky na taký účel na aký bola
vyhlásená zbierka. Vopred sa nedalo predpokladať, že zomrie.
Poslanci Mgr. Dankaninová, Maťaš a Geročová sa zhodli v názore, že treba u právnika preveriť, či
zmena situácie počas zbierky v tomto konkrétnom prípade môže ovplyvniť aj zmenu podmienok
v darovacej, alebo inej zmluve. Ide o zahrnutie finančných prostriedkov zo zbierky do dedičského
konania s vymedzeným účelom použitia na výdavky na pohreb, upratanie sutín a vyhotovenie
náhrobného kameňa. Zároveň dodali, že pani starostka má zistiť, či peniaze poskytnuté pani
Miklošovej bude musieť podľa zmluvy aj vydokladovať.
Po oboznámení s výsledkom zbierky a vznesených diskusných príspevkov bol predložený
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Návrh na Uznesenie číslo 101
z rokovania 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 podaní výsledku vyhlásenia zbierky na pomoc občanom obce Bánovce nad Ondavou
postihnutým po výbuchu rodinného domu č. 169 v piatok 5. 2. 2021 vyhlásenej 15.2.2021
uznesením OZ číslo 99.
II. Schvaľuje:
Prevod finančných prostriedkov na bankové účty postihnutým po výbuchu rodinného domu na
základe zmlúv na účel určený v uznesení o vyhlásení zbierky. Podmienkou poskytnutia finančných
prostriedkov vyzbieraných pre nebohého pána Varkondu bude ich zahrnutie do dedičského konania
s vymedzeným účelom použitia na výdavky na pohreb, upratanie sutín a vyhotovenie náhrobného
kameňa. Prevod prostriedkov na bankový účet pre dedičov sa uskutoční až po dedičskom konaní na
základe zmluvy a s podmienkou vydokladovania výdavkov.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

5. Rozpočtové opatrenie 4/2020 zo dňa 29.12.2020 a 1/2021 zo dňa 23.4.2021
V úvode p. starostka dodala, že každý poslanec dostal domov podrobný materiál, ktorý si mali
naštudovať a pripraviť otázky alebo námietky vykonaným rozpočtovým opatreniam.
Predkladá: Mgr. Beáta Baková – účtovníčka
informovala poslancov, že v RO 4/2020 sa celkovo príjmy zvyšovali o 2 951,33 Eur a výdavky
o 39 665,05 Eur. Prebytok v kapitálovom rozpočte umožňoval financovať kapitálové výdavky
z vlastných prostriedkov a nebolo potrebné čerpanie rezervného fondu. Z príjmu z PPA za prístavbu
WC Múzeum realizovanej v roku 2019 sme čiastočne financovali miestnu komunikáciu a parkovisko
na cintorínskej ulici. Z vlastných prostriedkov sme uskutočnili asfaltérske práce pred domom smútku,
vyčistili sme priekopy na úseku hlavnej ulice a spolufinancovali sme I. etapu osvetlenia na cintoríne.
V závere roka sa financovali kapitálové výdavky na nákup autobusovej čakárne pri ihrisku a
malotraktora.
RO č. 1/2021 sa viacmenej týkalo zapojenia cudzích prostriedkov (zo št. rozpočtu a iných zdrojov)
a prostriedkov nevyčerpaných v predchádzajúcom roku do aktuálneho rozpočtu obce.
Najvýznamnejšie zmeny sa týkali nákupu chladiarenského zariadenia (dvojbox) do domu smútku
v sume 4 920 Eur a príjmov prostriedkov z vyhlásenej verejnej zbierky.
Poslanci nemali otázky ani námietky k rozpočtovému opatreniu č. 4/2020 ani k 1/2021. Na základe
toho bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 102
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
K rozpočtovému opatreniu číslo 4/2020 zo dňa 29.12.2020 a 1/2021 zo dňa 23.4.2021.
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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. Berie na vedomie
a) zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 4/2020 zo dňa 29.12.2020 a 1/2021 zo dňa
23.4.2021 vykonané starostkou obce na základe predloženého návrhu , ktorý je prílohou
zápisnice č. 2 a č. 3.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. VZN číslo 1/2021 o financovaní MŠ a ŠK zriadených obcou
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce –k tomu dodala, že VZN je zverejnené na webovej
stránke obce a každý poslanec ho dostal domov. Týmto VZM sa schvaľuje každoročne príspevok na
financovanie Materskej školy a školského zariadenia zriadeného obcou . Každý rok sa mení koeficient
prepočítaný ministerstvom školstva, toho roku je konečný 91,81Eur. Ide hlavne o to, koľko peňazí
dostane obec v podielových daniach a má dať na prevádzku školy. V závere dodala, že v našom
prípade je to opačne, obec dotuje MŠ skoro o 17 000 Eur viac ako dostávame od štátu
Nakoľko k predloženému VZN neboli vznesené žiadne pripomienky, bol predložený.
Návrh na Uznesenie číslo 103
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
predložený návrh VZN číslo 1/2021 o financovaní MŠ a ŠK zriadených obcou.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0VZN číslo 1/2021 o financovaní MŠ a ŠK zriadených obcou
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
zo dňa 7. mája 2021
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 1/2021 o financovaní MŠ a ŠK zriadených obcou.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05

7. VZN číslo 2/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu
zabezpečenia verejného poriadku v obci.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce – k tomu dodala, že VZN je zverejnený na webovej
stránke obce, materiál bol doručený každému poslancovi na preštudovanie. Vo VZN ide o to, aby
občania v nedeľu od rána 6.00 hod. nekosili, nerezali drevo, aby bol kľud v dedine. V závere požiadala
poslancov o doplnenie údajov.
Nakoľko zo strany poslancov neboli vznesené iné doplňujúce návrhy, bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 104
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. schvaľuje
predložený návrh VZN číslo 2/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo
obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

VZN číslo 2/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu
zabezpečenia verejného poriadku v obci.
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Zo dňa 7. mája 2021
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 2/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu
zabezpečenia verejného poriadku v obci.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. VZN číslo 3/2021 - Dodatok č. 1/ 2021 k VZN číslo 3/2018 o pravidlách udržiavania čistoty v obci
a ochrany verejnej zelene na území obce.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce – dodala, že VZN je zverejnené na webovej stránke
obce. Podrobne informovala o obsahu VZN, že je zakázané robiť teréne úpravy a iné úpravy zelene
bez súhlasu vlastníka alebo obce. Úpravy zelene sa v tomto kontexte myslia terénne úpravy priekop.
V tomto dodatku je už konkrétne napísané, že sa nesmú priekopy zasypávať, môžu sa len na šírku
vstupu. Pokiaľ by bola žiadosť na viac ako na šírku vstupu do dvora, tak len ak to schváli obecné
zastupiteľstvo. Už sme to tu niekoľko krát riešili. Posledné rozhodnutie OZ bolo, že kto chce zasypať
priekopu môže na základe žiadosti, ale boky musí zabetónovať a na vrch dať mriežku. Je to opatrenie
kvôli ochrane našich komunikácií, aby mohla dažďová voda plynule stekať z cesty do priekopy. Na
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dodržiavanie týchto opatrení sú vykonávané kontroly Okresným úradom odborom dopravy
v Michalovciach. Pokuty sa automaticky vzťahujú na porušenie VZN podľa zákona o priestupkovom
konaní1 najmä zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Poslanci nemali námietky k predloženému materiálu – VZN a preto starostka predložila
Návrh na Uznesenie číslo 105
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. schvaľuje
Návrh VZN číslo 3/2021 k VZN číslo 3/2018 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany
verejnej zelene na území obce.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0VZN číslo 3/2021 - Dodatok č. 1/ 2021 k VZN číslo 3/2018 o pravidlách udržiavania čistoty v obci
a ochrany verejnej zelene na území obce.
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
zo dňa 7. mája 2021
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 3/2021 - Dodatok č. 1/ 2021 k VZN číslo 3/2018 o pravidlách udržiavania čistoty v obci
a ochrany verejnej zelene na území obce.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

9. Zápis do kroniky rok 2019
Predkladá: Anna Majerníková – kronikárka obce.
Starostka k tomu dodala, že text do kroniky bol doručený všetkým poslancom. Dala poslancom slovo,
aby doplnili zápis podľa vlastného uváženia.
V diskusii vystúpili:
Ľ. Ďurčáková - starostka dala slovo poslancom, Starostka mala návrh na doplnenie do kroniky
o investičné akcie v roku 2019.
Poslanci nemali iné pripomienky.
Na základe oboznámenia sa s obsahom textu do kroniky a doplnenia investičných akcií za rok 2019
bol predložený
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Návrh na Uznesenie číslo 106
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Schvaľuje
Zápis do kroniky za rok 2019 s doplnením investičných akcií v roku 2019.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

10. Žiadosť Mgr. Rastislav Fedorko a PaedDr. Iveta Fedorko Bánovce nad Ond. č. 254 o dlhodobý
prenájom pozemku parcely číslo 32/1 k.ú. Bánovce nad Ond.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Tento bod musíme rozdeliť do dvoch častí, pozemky prenajímame už dlho na určitú dobu, ale p.
Fedorkovi k 31. 12. 2020 končil nájom na obecný pozemok. Na základe platných zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce o predaji a prenájme obecného pozemku, najprv musíme schváliť
zámer a spôsob prenajať pozemok a potom riešiť žiadosť o výsadbu stromov. Máme dve možnosti,
buď pokračujeme verejnou dražbou alebo s prihliadnutím na osobitný zreteľ. O obecné pozemky nie
je záujem, už teraz tam máme jeden prázdny pozemok, ktoré obec musí kosiť na vlastné náklady. Ja
by som navrhovala prenajať ho s prihliadnutím na osobitný zreteľ.
Poslanci sa rozhodli, že sa zverejní zámer a spôsob prenájmu majetku s ohľadom na osobitný zreteľ.
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Bánovce nad Ondavou parc. č. 32/1, LV č 1027 – Mgr.
RastislavFedorko a PaedDR Iveta Fedorko z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Bánovce nad Ondavou v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v zn. n. p. zverejňuje zámer prenajať CKN parcelu č. 32/1 o výmere 510 m2 na LV 1027 v k. ú.
Bánovce nad Ondavou. Prenajímateľom bude Mgr .Rastislav Fedorko a PaedDR Iveta Fedorko.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pán Fedorko je vlastníkom susednej parcely
a obec nemá aktuálne pre parc. č. 32/1 žiadne iné využitie. Zmluva by bola uzatvorená na obdobie 5
rokov do 31.12.2025. Cena bude stanovená na sumu 0,033 Eur za m2 rok/celkovej sume 16,83 Eur
V diskusii vystúpili:
Poslanci súhlasili s postupom, že najprv sa bude schvaľovať zámer a spôsob prenájmu obecného
pozemku, ktorý musí byť zverejnený 15 dní na úradnej tabuli obce. Potom sa na budúcom zasadnutí
môže schvaľovať zmluva s podmienkami. Zároveň sa bude prerokovávať aj požiadavka na výsadbu
stromov.
Návrh na Uznesenie číslo 107
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo Obce Bánovce nad Ondavou v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v zn. n. p.
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I. Schvaľuje
zámer nájmu majetku obce a spôsob z dôvodu hodného osobitného zreteľa, prenajať CKN
parcelu č. 32/1 o výmere 510 m2 na LV 1027 v k. ú. Bánovce nad Ondavou
a) prenajímateľom bude Mgr .Rastislav Fedorko a PaedDR Iveta Fedorko Bánovce nad Ond. č. d. 254
b) dôvod hodný osobitného zreteľa, spočíva v tom, že je vlastníkom susednej parcely a pre obec je
predmetná parcela 32/1 aktuálne iným spôsobom nevyužiteľná.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

11. Marek Mižík a manž. Mgr. Martina Mižíková Bánovce nad Ond. č. 189 – žiadosť o zasypanie
priekopy.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Starostka dala slovo pánovi Mižíkovi, ktorý bol pozvaný na zasadnutie OZ k tomuto bodu programu.
Pán Mižík vysvetlil, že na rozdiel od písomnej žiadosti už upustil od zasypania priekopy po celej dĺžke.
Smerom od Lukáčových priekopu vyčistil a prehĺbil, vstup do dvora až po koniec svojho pozemku
v dĺžke 12 m vložil rúru a zasypal. Podľa neho, voda má kde stekať, lebo cesta je urobená do spádu
a nebude poškodzovať cestu.
V diskusii vystúpili:
Mgr. Dankaninová sa pýtala na dôvod zasypania priekopy.
Pán Mižík uviedol, že dôvodom je kosenie trávy.
Maťaš: v prípade Juhoša, sme to riešili bočnými betónovými múrikmi, v prípade Mižíka problém
nevidí, polovica ostane nezasypaná...
Dobák: zaujímalo ho, kto to bude potom čistiť ?
Mižík vyhlásil, že zvyšok priekopy bude čistiť a starať sa o to on sám.
Mgr. Dankaninová - keď sme prijali VZN, tak by sme podľa neho mali postupovať, priekopy majú svoj
význam
Maťaš- treba postupovať od prípadu k prípadu, dĺžka rúry je 12 m, voľná priekopa má 9 m od Lukáča,
a bude mať kde odtekať
Mižík-Dodatok k VZN ste schvaľovali až dnes, žiadosť som podal skôr.
Starostka vysvetlila: Dodatok nadobudne právoplatnosť až o 15 dní po vyvesení na úradnej tabuli
obce a preto postupujeme podľa platného VZN č. 3/2018 kde je uvedené v Čl. II § 4 bod 3 písm. b), že
je zakázané robiť terénne úpravy a iné úpravy zelene bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce. Za
zeleň sa považuje súbor živých prvkov (stromy, kríky, tráva, kvety) a neživé prvky (pôda, voda,
kamene, svahy), ktoré vznikli na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo ako je to v tomto našom
prípade ľudskou činnosťou a je to súčasťou verejného priestranstva. A tá ochrana je zameraná na
udržanie všetkých jej funkcií najmä v súlade s územným systémom ekologickej stability.
Poslanci- potvrdili, že funkčnosť priekopy sa tým zasypaním znižuje, dažďová voda bude stekať po
krajnici a podmývať novú cestu.
Starostka - Z minulosti si pamätám na situáciu, keď otec pána Mižíka zasypal časť priekopy na tomto
pozemku štrkom, aby sa mohol dostať na pozemok a orať. Pri búrke a prívalovom ďaždi voda
nestačila odtekať a zaplavila 2 susedné domy – pivnice.
Starostka – sa opýtala pána Mižíka, prečo nepočkal na rozhodnutie obecného zastupiteľstva, ale skôr
zasypal priekopu, ako prebehlo rokovanie OZ.
Geročová - konštatovala, že to chápe ako vydieranie obecného zastupiteľstva, lebo činnosť zasypania
už vykonal a počítal s tým, že poslanci už nebudú mať inú možnosť iba žiadosť schváliť.
Tomáš – Pánovi M. Ďuríkovi sme zasypanie priekopy neodsúhlasili.
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Maťaš- u Ďuríka sa to nechválilo z toho dôvodu, že tam sa voda zlieva z troch smerov a u pána Mižíka
je to rovná vyspádovaná priekopa
Mgr. Dankaninová – stále nevidím vážny dôvod zasypania priekopy, lebo iba uľahčenie kosenia
a estetická úprava vstupu do dvora nie podľa mňa vážny dôvod na jej zasypanie. V posledných rokoch
vidíme čo sa deje pri prívalových ďažďoch.
Mižík - povedal svoj názor a odôvodnenie a nechal poslancov riešiť jeho žiadosť a odišiel
Diskusia po jeho odchode:
Starostka: Chápem pán Mižíka, lebo veľa priekop je už v obci do dnešného dňa zasypaných a boli
zasypané ešte pred účinnosťou VZN č. 3/2018 a toto VZN staré prípady už nerieši. Sú aj prípady, keď
obyvatelia zasypali priekopy bez podania žiadosti a súhlasu obecného zastupiteľstva. V závere sa
poslanci zhodli, aby p. Mižík zasypanú priekopu vrátil do pôvodného stavu.
Po oboznámení so žiadosťou a vznesených diskusných príspevkov bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 108
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Schváľuje
Zasypanie priekopy uvedenej v žiadosti p. Mižika a jeho manželky Bánovce nad Ond. č. 189.
Hlasovanie:
Za: Maťaš Ladislav
Proti: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Ján Tomáš
Zdržali sa hlasovania: Geročová Ľudmila
Na základe hlasovania poslancov OZ starostka skonštatovala, že žiadosť o zasypanie priekopy nebola
schválená.
Návrh na Uznesenie číslo 109
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Žiada
p. Mižíka a jeho manželku Bánovce nad Ond. č. 189 zasypanú priekopu uviesť do pôvodného stavu.

Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ján Tomáš
Proti: Maťaš Ladislav
Zdržali sa hlasovania: -/12. Informácia o podaných projektoch na rok 2021.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Podané žiadosti na rok 2021
1.

Žiadosť s obnovy dediny v sume 5000 Eur + naša spoluúčasť - Oplotenie kompostoviska
spolu s bránou v sume 5 139,08 Eur
Projektová dokumentácia Ing. Danko 100Eur; Žiadosť pani Suchá – 240 Eur
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2. Žiadosť Nafta a. s. osvetlenie cintorína 2. etapa – žiadali sme 4 000 Eur a vlastné
spolufinancovanie 1 500 Eur
3. Žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu oblasť- Rozvoj hospodárstva, činnosť C2.
Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bánovce nad Ondavou
Dotácia- 56.316 Eur, vlastné prostriedky - 2 946 Eur
Drvič drevnej hmoty, Mulčovač, Samostatné stroje, funkčné aj bez traktora
4. Žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu oblasť- Rozvoj hospodárstva, činnosť C4.
Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bánovce nad Ondavou
Suma 79 704 Eur bez spoluúčasti
Traktor ,vlečka, Čelný nakladač
5. Komunitné centrum – prekrytie strechy z vlastných zdrojov ?
V diskusii vystúpili:
Starostka začala: Keďže projekty na Komunitné centrum neprešli a sumy cien materiálu stále
stúpajú, mohli by sme začať s investičnou akciou Komunitného centra, najprv s prekrytím strechy
a čerpať na to financie z Rezervného fondu. Realizovať to môžeme teraz z vlastných prostriedkov,
lebo raz nám výzvu zrušili a raz neschválili žiadosť.
Mgr. Dankaninová: čo ak sa stane, že budovu prekryjeme a v budúcich žiadostiach nedostaneme nič,
a peniaze vyjdú nazmar
Starostka – prekrytím strechy budovu môžeme zachrániť a postupne môžeme budovu opravovať po
častiach buď z vlastných zdrojov, alebo z menších dotácií
Tomáš- môžeme to prekryť, aby sa to nezrútilo
Geročová- necháme to na budúce zastupiteľstvo, aby sme si to premysleli
Starostka- dovtedy dám urobiť cenovú ponuku a podľa toho sa rozhodnete
Maťaš: ostatné budovy máme už v poriadku ? Treba si premyslieť, ktorá budova je na tom najhoršie
a rekonštruovať najprv budovu býv. MNV/MŠ zadnú časť.
Starostka – pre nás je prioritou Komunitné centrum - kultúrny dom, lebo obecný klub je
v dezolátnom stave a podľa posudku statika sa do neho neoplatí investovať prostriedky. V blízkej
budúcnosti budeme mať problém s organizovaním kultúrnych podujatí, karov a iných spoločenských
udalostí.
Návrh na Uznesenie číslo 110
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie:
Informáciu podanú starostkou obce o podaných projektoch na rok 2021.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -013. Informácia o nákupe chladiaceho zariadenia do domu smútku
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
Cena:
CHZDS 87/2 celonerezový pre 2 zosnulých ............. 3.980 Eur bez DPH ,,, 4.776 Eur s DPH
Doprava................................................................. 120 Eur bez DPH ,,, 144 Eur s DPH
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Servis LINE s.r.o. Vinohrady 1, Nové Zámky
V diskusii vystúpila
starostka , ktorá informovala, že práve dnes priviezli chladničku do Domu smútku, poďakovala
hasičom za pomoc, aj ostatným chlapom z dediny, ktorý ju pomohli vyložiť a preniesť do Domu
smútku.
Návrh na Uznesenie číslo 111
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. Berie na vedomie:
Oboznámenie sa so zakúpením chladiarenského zariadenia do Domu smútku.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

14. Odmena starostke obce za výkon činnosti kontaktnej osoby pri sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2021.
Návrh na Uznesenie číslo 112
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
na základe Metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 z 11.
novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré
vzniknú pri sčítaní obyvateľov
I.S ch v á ľ u j e
odmenu starostke obce – Ľudmile Ďurčákovej , ktorá vykonáva činnosť kontaktnej osoby vo výške
1 000,00 Eur.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -015. Rôzne.
1. MŠ- pieskovisko- riaditeľka Ďuríková priniesla požiadavku na úpravu pieskoviska, pieskovisko má
teraz rozmery 3,5 m x 3,5 m, dielce ktoré si vybrala majú vo Farmingu. Potrebujú 28 ks, jeden kus
stojí 1,41Eur a má rozmer 15x50x25cm, v sivej farbe, na vrch s doskou o šírke 20 cm. Z materiálu
ďalej potrebujú betón, roxor. Pieskovisko má mať tvar aký je v parku v Zelenej škole. Materiál
zabezpečí obec a zrealizuje sa brigádnicky účasťou rodičov a poslancov.
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2. MŠ –WC pre zamestnancov. Materiál bol zakúpený ešte koncom minulého roku. Počas prázdnin,
ak nebude veľa kosenia, by to zamestnanec obce zrealizoval.
3. Požiadavka od Štefana Lukáča ( SHR ) na spomaľovač na cestu. Spomaľovač žiada umiestniť na
cestu od Ondavy, alebo inak vyriešiť obmedzenie rýchlosti smerom od Ondavy k dedine. Pán Lukáč
odôvodňuje svoju žiadosť tým, že pri výjazde z areálu farmy Piesky nevidí dobre na cestu. Vodiči po
nej jazdia veľkou rýchlosťou a pokiaľ sa oni dostanú na cestu s poľnohospodárskymi strojmi, môže
nastať havária.
Starostka - cesta na ČOV je nová, je robená z projektu EÚ, nesmú sa do nej 5 rokov robiť zásahy.
Maťaš- navrhol, aby si tam dal okrúhle zrkadlo, aby dobre videl na cestu
Tomáš- akú dávaš životnosť tomu zrkadlu?
Tomáš- navrhujem osadiť tam značku
Starostka- prichádza do úvahy značka - výjazd z dvora....napr. ako je výjazd zo stavby......
Maťaš- to je dodatková značka, ale bude chýbať hlavná, napr. obmedzenie rýchlosti napr. na 20km/h
Poslanci skončili problematiku vyriešením osadenia značky, ktorá obmedzuje rýchlosť.
Mgr. Dankaninová – pri tejto príležitosti chcem upozorniť na psa, ktorý vybieha z areálu dvora pána
Lukáča za cyklistami smerujúcimi k Ondave a bojí sa, aby nedošlo k úrazu detí alebo dospelých.
Starostka- upozorním majiteľa.
4. Čurbes + noviny - Predchádzajúce noviny sme vydali koncom minulého roka. Osvedčilo sa to, lebo
to bol ucelený rok pre informácie pre občanov o živote v obci. Takže by sme ich mohli aj tohto roku
vydať až koncom roka.
Čo sa týka kultúrneho podujatia – Čurbes - poslanci sa zhodli, že sa budeme orientovať podľa vývoja
pandemickej situácie.
Geročová-hrozí riziko, že bude napr. obmedzenie počtu ľudí, ktoré nikdy nebudeme môcť dodržať.
Maťaš-každé podujatie sa musí nahlásiť RÚVZ a oni prídu na kontrolu, odporúčame počkať ešte rok.
Záver- poslanci sa zhodli, že tohto roku sa Bánovský čurbes nebude organizovať.
5.Studňa- netečie voda na stočku, DHZ vyťahalo vodu z miestnosti, kde je vrt studne a zistili sme,
sme, že zhorela ponorka. V nádrži bolo veľa vody, tlakový spínač často zapínal, ochranu nevyhodilo,
lebo je zhrdzavená, preto treba urobiť aj nový vodeodolný rozvádzač.
Tomáš- ponorka sa musí vytiahnuť asi z hĺbky 50-80m, na to potrebujeme žeriav.
Starostka vymenovala ešte ďalšie súčiastky, ktoré sú pokazené a treba ich opraviť
Prívody sa môžu urobiť namiesto rúr hadicami.
Tomáš-potvrdil, že prívody môžu byť z hadíc a navrhol osloviť p. Lukáča, ten má prístroj MANITU, či
by to mohol urobiť.
Poslanci poverili starostku s organizovaním opravy studne.
6. zrušenie poštového strediska- oboznámila poslancov so zrušením poštového strediska.
7.Kosenie obce – starostka informovala poslancov, že jeden zamestnanec nestačí kosiť celú obec.
Tomáš - zisťoval možnosti zamestnať nezamestnaných z úradu práce,
Starostka- vysvetlila, že reálne máme možnosť zamestnať len jedného človeka, ktorý odmietol
ponuku pracovať. Nezamestnaných je veľa, ale nespĺňajú kritéria, preto by pracovali bez nároku na
mzdu.
Poslanci – pýtali sa, či môžeme niekoho zamestnať aspoň na dohodu o vykonaní práce na letné
obdobie
Starostka- uviedla, že v rozpočte nemáme rezervu na mzdu a odmenu.
16. Diskusia
Dobák- upozornil na padajúci pergolu v parčíku
Tomáš – upozornil na lavičky na cintoríne, ktoré treba očistiť a natrieť
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Na ceste k Popovičovým na Vydumu z cesty vyteká voda, popri Ľochovom pozemku vymýva cestu a
prepadáva sa. Ďalej upozornil na cestu na valale, že po dokončení kanalizácie, sa asfalt prepadáva,
treba to znova preasfaltovať
Starostka- komunikovala s vodárňami, že počkajú kým sa poriadne usadne a potom pás preasfaltujú
Mgr. Dankaninová – upozornila na odkrytú šachtu pri kalvínskom kostole a COOP Jednote.
Maťaš- v novembri končí druhý rok záruky na zateplenie MŠ, treba urobiť kontrolu závad a v prípadne
ich reklamovať.
17. 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 hod.

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

overovatelia :
Mária Čuhaničová

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

Ladislav Maťaš

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

Zapísala:
Mgr.Beáta Baková ..................................
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