OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
konaného dňa 10. Septembra 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, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav,
Neprítomný: ospravedlnený
: Ján Tomáš
neospravedlnený : -/c) Ostatní:
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Mižík Ján– občan 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 Durčáková oboznámila s návrhom programu rokovania obecného
zastupiteľstva , ktorý bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice .
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2021.
Rozpočtové opatrenia číslo 2 zo dňa 30.6.2021.
Rozpočet na výmenu krytiny – kino
Vyhodnotenie verejného obstarávania na II. etapu osvetlenia miestneho cintorína.
Návrh VZN č. 4/2021 – dodatok číslo 2 k VZN číslo 1/2019 o určení výšky mesačného príspevku
v MŠ a v školskom zariadení zriadených obcou.
9. Návrh VZN číslo 5/2021 o určení spádovej MŠ zriadenej obcou.
10. Pravidla tvorby obecnej kroniky obce Bánovce nad Ondavou – vnútorný predpis číslo 8 /2021.
11. Rôzne.
12. Diskusia
13. Z á v e r

Priebeh rokovania:
2. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola poverená : Marta Mišková
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Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci : Mgr. Dankaninová Alexandra
Čuhaničová Mária
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. :
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ , ktoré sa uskutočnilo 11.6.2021, na ktorom
boli prijaté uznesenia od čísla 112-119. Uznesenia boli splnené.
Zasadnutia OZ sa zúčastnil p. Ján Mižík, ktorý prišiel s výhradami k zápisnici zo dňa 7. Mája 2021,
kde bode 11 starostka povedala: citujem :“ Starostka - Z minulosti si pamätám na situáciu, keď otec
pána Ján Mižíka zasypal časť priekopy na tomto pozemku – cintorínska ulica štrkom, aby sa mohol
dostať na pozemok a orať.“
Starostka - pri búrke a prívalovom daždi voda nestačila odtekať a zaplavila 2 susedné domy – pivnice.
Ján Mižík - sa k tomu ohradil, že on priekopu nezasypal, ale auto, ktoré mu donieslo štrk sa nemohlo
dostať na jeho pozemok, kvôli cudziemu zaparkovanému autu , ktoré stalo pred jeho pozemkom ,
tak šofér vysypal štrk do priekopy. Ján Mižik ešte k tomu dodal, že keď si prečítal zápisnicu zo dňa
7.5.2021 išiel za starostkou, aby to dala na pravú mieru. Z toho dôvodu prišiel na zastupiteľstvo
túto vec spresniť.
Starostka - k tomu dodala, že odvtedy, keď menovaný prišiel za starostkou bolo zastupiteľstvo
11.6.2021, na ktorom sa ona zo zdravotných dôvodov nezúčastnila. Z uvedeného dôvodu nemohla
mu doposiaľ dať svoje stanovisko. Ďalej dodala, že tento problém vznikol pri žiadosti jeho syna
Mareka Mižíka o zasypanie priekopy.
Ján Mižík -k zasypaniu svojej priekopy uviedol, že počas jeho života cez túto priekopu netiekla veľká
voda.
Starostka - odpovedala, že asi pred 20 rokmi pri veľkom daždi voda z celej cintorínskej ulice
a priľahlých pozemkov stiekala cez túto priekopu, ktorú zaviezol jeho otec štrkom a voda spôsobila
značné škody na majetku občanov od č.d. 186-188.
Starostka sa p. Jánovi Mižíkovi ospravedlnila, keďže tento incident , ktorý sa stal pred asi 20. rokmi,
nespôsobil p. Ján Mižík, ale šofér nákladného auta. V konečnom dôsledku nie je podstatné kto
zasypal priekopu, ale dopad čo to všetko spôsobilo. To bol aj dôvod, prečo poslanci nesúhlasili so
zasypaním priekopy.
Ján Mižík – po obci sa šíria rečí, že som za zasypanie priekop v obci.
Geročová – Práv e naopak, my sme tu riešili tvoju žiadosť o prehĺbenie priekop na pravej strane
hlavnej cesty.
Ján Mižík – obecný úrad priekopy prehĺbil, ale aj tak to bolo zbytočné, nakoľko mostíky sú zanesené.
Starostka - obecný úrad nemá zamestnancov, ktorí by to čistili. Takže každý občan by si mal vyčistiť
sám pred svojim domom.
Geročová – rúry pod mostíkmi sú na niektorých úsekoch vyššie ako priekopa, tak by sa musel celý
mostík rozbiť, a kto by to zaplatil.
Ján Mižík – k tomu ešte dodal, že pred zasypaním priekopy jeho syn Marek Mižík osadil rúru
o priemere 300 mm.
Starostka- po overení na OSC v nevyhnutných prípadoch ma mať rúra priemer 400 mm.
Ľoch – nesúhlasil so zasypaním priekop
Po skonštatovaní a vznesených diskusných príspevkov bol predložený
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Návrh na Uznesenie číslo 120
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 11.6.2021.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Správa o plnení rozpočtu obce k 30.6.2021.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková -starostka obce,
dodala, že Správa bola doručená e-mailovou poštou všetkým poslancom a v závere zhodnotila , že
rozpočet je jak v príjmovej tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu na plní na 50 %, čo je úmerné
k sledovanému obdobiu. Správa tvorí prílohu zápisnice č. 1. Nakoľko k správe neboli v rámci diskusie
vznesené žiadne pripomienky, bol predložený

Návrh na Uznesenie číslo 121
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. berie na vedomie:
a) Správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2021.

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

5. Rozpočtové opatrenia číslo 2 zo dňa 30.6.2021
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková -starostka obce k tomu dodala, že Návrh na zmenu rozpočtu bol
taktiež doručený všetkým poslancom, avšak ešte raz podrobne ich oboznámila so zmenou podľa
jednotlivých položiek zvlášť. Najväčšia zmena v rozpočte bola nečakaná suma na opravu ponorky
v obecnej studni. Ponorka zhorela, musela sa vybrať, dať opraviť a umiestniť naspäť do studne.
V závere sa poďakovala dobrovoľným hasičom Radovi Vargovi – vodár a, Jánovi Mičovi – elektrikárovi
a p. Mitníkovi, ktorý nám ju vybral mechanickou rukou.
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice č. 2.
V diskusii vystúpili:
Maťaš - Počas roboty požiarnici ťahali vodu,
Ľoch – vzduch v nádrži, voda nemá tlak.
Poslanci nemali otázky ani námietky k rozpočtovému opatreniu č. 2/2021. Na základe toho bol
predložený
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Návrh na Uznesenie číslo 122
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
K rozpočtovému opatreniu číslo 2/2021 zo dňa 30.6.2021
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) Informáciu o zapojení cudzích prostriedkov ( zo ŠR a ostatné zdroje) do rozpočtu podľa IS
1/2010 v sume 4 000,00 Eur v príjmovej časti rozpočtu a 6.184,54 Eur do výdavkovej
časti rozpočtu.

II.

S ch v á ľ u j e:
zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 2/2021 zo dňa 30.6.2021 z dôvodu
prekročenia vlastných príjmov a výdavkov o sumu 1 723,06 Eur. Rozpočtové opatrenia
tvorí prílohu zápisnice.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Rozpočet na výmenu krytiny – kino
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce
oboznámila s predbežnými finančnými nákladmi na prekrytie strechy kina. Dodala, že keď by sa do
toho išlo, bude potrebné urobiť prieskum trhu, osloviť aspoň troch dodávateľov a vybrať vhodného
dodávateľa, ktorý splní kritéria verejného obstarávania. Na financovanie prekrytia strechy by boli
prostriedky použité z rezervného fondu obce. V závere požiadala poslancov, aby sa vyjadrili, či sa do
toho pôjde.
V diskusii vystúpili:
Ľoch – mal otázku, že pokiaľ sa neopraví strecha, voda bude zatekať a tým sa znehodnotí sa budova.
Či sa postupne budova bude opravovať?
Maťaš – strecha v zadnej časti budovy je v dezolatnom stave
Mgr. Dankaninová – či má zmysel vrážať peniaze do budovy, ktorá je v zlom stave.
Starostka- obec má projekty na prestavbu kina na kultúrny dom. Starý kultúrny dom je v dezolatnom
stave. Pri obhliadke budovy statikom, statik odporučil investovať do rekonštrukcie budovy kina,
nakoľko je to murovaná suchá budova. Nakoľko obec na výstavbu novej budovy nemá finančné
prostriedky, navrhuje opravovať budovu po častiach.
Geročová- či by sa stihlo prekryť strechu teraz v jeseni. Odporučila vraziť peniaze do budovy na
strechu.
Ľoch – na postavenie novej budovy treba veľa peňazí. Jediné keď by bola nejaká výzva. Zbúranie
budovy a odstránenie odpadu by stalo obec viac, ako prekrytie strechy a zachránenie budovy.
Maťaš – odporučil prejsť všetky budovy vo vlastníctve obce, v akom sú stave, či nie je potrebné im
venovať pozornosť a určiť ich priority.
Na základe toho bol predložený
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Návrh na Uznesenie číslo 123
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. berie na vedomie:
informáciu o predbežných finančných nákladoch prekrytia strechy budovy kina.
II. Žiada
Starostku obce osloviť najmenej troch dodávateľov na vykonanie prekrytia strechy budovy kina

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária,, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: Mgr.Dankaninová Alexandra, Maťaš Ladislav,
7. Vyhodnotenie verejného obstarávania na II. etapu osvetlenia miestneho cintorína.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce – ešte pred otvorením obálok informovala poslancov
OZ, že si dala urobiť u Ing. Danka predbežnú cenu zákazky, ktorá predstavuje sumu 5 859,04 EUR
s DPH a predložila tri obálky s cenovými ponukami , ktoré boli doručené v stanovenom termíne na
Obecný úrad. Po otvorení obálok oboznámila s firmami, ktoré predložili cenové ponuky:
1. Dominik Sinčák – DOMINDED -Snina 5 676,00 Eur s DPH
2. Sinel-VT-s.r.o. Vechec 5 618,76 Eur s DPH
3. KEZ s.r.o. Jasenov 5 338,80 Eur s DPH
Najvýhodnejšia cenová ponuka, kde bola najnižšia cena predložila firma: KEZ s.r.o. Jasenov 5 338,80
Eur s DPH.
V diskusii vystúpili:
Poslanci jednohlasne súhlasili s najnižšou cenou, ktorú predložila firma : KEZ s.r.o. Jasenov 5 338,80
Eur s DPH.
Po oboznámení s cenovými ponukami bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 124
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. berie na vedomie:
Oboznámenie s výsledkom verejného obstarávania na II. etapu osvetlenia miestneho cintorína.
II. S ch v á ľ u j e:
prevedenie II. etapy verejného osvetlenia miestneho cintorína firmou KEZ s.r.o. Jasenov
s celkovými finančnými nákladmi 5 338,80 Eur s DPH.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-
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8. Návrh VZN č. 4/2021 – dodatok číslo 2 k VZN číslo 1/2019 o určení výšky mesačného príspevku
v MŠ a v školskom zariadení zriadených obcou
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce dodala, že VZN bolo doručené všetkým poslancom
OZ.
Nakoľko k navrhovanému VZN neboli vznesené pripomienky, bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 125
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
predložený návrh VZN číslo 4/2021- dodatok číslo 2 k VZN číslo 1/2019 o určení výšky
mesačného príspevku v MŠ a v školskom zariadení zriadených obcou.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0VZN číslo 4/2021 - dodatok číslo 2 k VZN číslo 1/2019 o určení výšky
mesačného príspevku v MŠ a v školskom zariadení zriadených obcou.
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 4/2021 - dodatok číslo 2 k VZN číslo 1/2019 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ
a v školskom zariadení zriadených obcou.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav,
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09. Návrh VZN číslo 5/2021 o určení spádovej MŠ zriadenej obcou.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce dodala, že VZN bolo doručené všetkým poslancom
OZ.
Nakoľko k navrhovanému VZN neboli vznesené pripomienky, bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 126
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. prerokovalo
predložený návrh VZN číslo 5/2021 o určení spádovej MŠ zriadenej obcou.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav,
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Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0VZN číslo číslo 5/2021 o určení spádovej MŠ zriadenej obcou.
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 5/2021 o určení spádovej MŠ zriadenej obcou.

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

10. Pravidla tvorby obecnej kroniky obce Bánovce nad Ondavou – vnútorný predpis číslo 8 /2021.
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce informovala poslancov, že obec vedie kroniku, avšak
doposiaľ obec nemala interný predpis, ktorý určuje pravidla tvorby obecnej kroniky a z toho dôvodu
predložila návrh pravidiel ako viesť obecnú kroniku.
Nakoľko k navrhovanému vnútornému predpisu neboli vznesené pripomienky, bol predložený
Návrh na Uznesenie číslo 127
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou
I. S ch v á ľ u j e
Pravidla tvorby obecnej kroniky obce Bánovce nad Ondavou – vnútorný predpis číslo 8/2021.

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

11. Rôzne.
a) Výstavba bytových domov – STAVOCONZULT
- Starostka informovala poslancov , že Marián Varga –STAVOCONZULT má záujem postaviť v obci
na svojom pozemku pri Moškových bytovku. Starostka k tomu dodala, že obec by musela
zabezpečiť zmenu územného plánu obce. K nahliadnutie predložila poslancom náčrt
umiestnenia stavby. V závere požiadala o stanovisko poslancov k zmene územného plánu obce,
aby si mohol p. Varga zabezpečovať štúdiu s konečnými využitím stavby.
V rámci diskusie vystúpili:
Maťaš – či to budú byty na predaj alebo prenájom.
Všetci poslanci sa jednohlasne zhodli, že obec nemá peniaze na nový územný plán.
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b) Projektová dokumentácia na rekonštrukciu Obecného úradu – múzea
Starostka dodala, že na rekonštrukciu múzea – na zriadenie kancelárií Obecného úradu je
potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu , kde predbežná cena je 3 781,- EUR, celková
rekonštrukcia by mala predstavovať cca 35 tis. EUR. Na priestory obecného úradu by sa
zrekonštruovala spodná časť múzeá, múzeum by bol iba na poschodí. Zriadilo by sa kúrenie pre
celú budovu múzea a doterajších priestorov obecného úradu, jedným kotlom, kde by boli tri
vykurovacie okruhy s možnosťou regulácie vykurovania jednotlivých priestorov podľa potreby.
c) Informácia o opatrovateľskej službe v obci
– obec mala zmluvu na opatrovateľskú službu, teraz nie je v obci, zmluva vypršala. P. Šurimová – je
stará, žije sama a chcela by mať nejakú opatrovateľku. Nikto z príbuzných nemá o ňu záujem. Žije
v dome, ktorý nie je jej vlastníctvom. Starostka povedala, že sa pokúsi vybaviť novú dohodu
o zriadení opatrovateľskej služby.
d) informácia o rekonštrukcii WC v MŠ pre personál
– materiál bol zakúpený v minulom roku, práce sa urobili teraz cez prázdniny, urobil to pracovník
obce, obce ušetrila.
e) odstránenie divokej skládky.
Starostka po obhliadnutí skládky, na ktorú upozornil p. Tomáš - pri ceste na ČOV so
zamestnancami obce nezistila veľľký objem odpadu. Všetko sa vyzbieralo a dokopy bolo jedno
vrece.
f) Starostka informovala poslancov , že na ihrisku je potrebné zlikvidovať zvyšok oplotenia, nakoľko
neplní už žiadnu funkciu a plechy miznú. Brána za
g) Starostka na podnet p. poslanca Tomáša k otvorenej bráne za Obecným úradom dodala, že brána
musí byť otvorená, lebo občania na kompostovisko nosia konáre a lístie v sobotu.

12. Diskusia
Geročová – požiadala členov komisie na stretnutie k pripravovaným obecným novinám.
Maťaš- koľko rokov je záruka na fasádu MŠ
Starostka – 5 rokov, ešte si to overí, takisto aj na cestu je záruka 5 rokov.
Dobák Lukáš – cesta do pôvodného stavu, úseky, ktoré sú poškodené po kanalizácií.
Starostka – upozornila na reklamáciu cesty VVS Michalovce a spolu s pracovníkmi prešli celý úsek. Je
v riešení.
Starostka – čo s Marekom Mižíkom – ako je to s priekopou. Napísať list s uvedením požiadaviek
obce.
Poslanci sa jednohlasne zhodli, že nech sa mu nepíše list s uvedením požiadaviek.
Dobák – prečo je v MŠ jeden kontajner.
Starostka – v obci máme zber triedeného odpadu, MŠ má vrecia na triedený odpad. Pokiaľ budú
poctivo separovať, postačí im jedna KUKA nádobaDobák - chodník – postrek od buriny
Starostka – keď nebude zamestnanec obce kosiť, zabezpečí postrek.
Maťaš – tribúna na ihrisku – urobiť štablón - či sa neuvažuje.
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13. Z á v e r
Starostka:
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 :
Mgr. Dankaninová Alexandra ............................................
Čuhaničová Mária ..............................................

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

9

