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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z 21.   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 konaného  dňa 11. Februára 2022  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:  
     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. Rozpočtové opatrenie číslo 5/2021 zo dňa 15.12.2021. 
    5  Martin Lojan Bánovce  nad Ond. 78   -  žiadosť o dlhodobý prenájom budovy Kina a Pošty. 
    6. Určenie výšky cintorínskeho poplatku na roky 2022-2031. 
    7. Oboznámenie s firmami  na stavebné úpravy budovy Obecného úradu a Múzea Pavla Horova  
        pre vyhlásenie verejného obstarávania. 
    8. Návrh  VZN číslo  1/2022  dodatok číslo 1 k VZN 1/2021 o financovaní Materskej školy     
        a školského  zariadenia obcou  Bánovce nad   Ondavou . 
    9.  Vyhodnotenie „Dobrovoľnej zbierky  na pomoc postihnutým občanom obce   po  výbuchu plynu  
         v rodinnom dome p.č. 169  Bánovce nad  Ondavou dňa 5. Februára 2021“ vyhlásenej  
         dňa  8. 2.  2021.  
  10.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021. 
  12. Rôzne: 
         Informácia o 
         a)  novej  autobusovej zastávke pred OcÚ. 
         b)  studňa , spotreba elektriny 
         c)   kamera na miestny cintorín 
         d/ vianočné osvetlenie  
         e/ Čurbes 
  13. Diskusia 
  14. Z á v e r 
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Hlasovanie:  
Za:  Čuhaničová  Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila, Ľoch Peter, 
        Maťaš  Ladislav,  
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
                                                                    
Doplnenie do programu :  Starostka podala návrh na doplnenie programu za bod 5 .doplniť 
informáciu o výzve OPKZP-PO2-SC211-2021-67 a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Bánovce nad Ondavou na obdobie 2022-2029.  
   
 Hlasovanie:  
Za:  Čuhaničová  Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila, Ľoch Peter, 
        Maťaš  Ladislav,  
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-  

Priebeh rokovania: 
 

2.  Určenie zapisovateľa  a  určenie overovateľov zápisnice 
      Za  zapisovateľku bola poverená  :   Ľudmila Geročová 
 
      Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci :   Čuhaničová Mária 

                                                                                            Dobák  Lukáš 
Hlasovanie:  
Za:  Čuhaničová  Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila, Ľoch Peter, 
        Maťaš  Ladislav,  
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  13.12.2021, na ktorom boli prijaté  uznesenia od čísla  128-138. Uznesenia boli splnené. 

 
Návrh na Uznesenie číslo  139 

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  13.12.2021. 
 

Hlasovanie: 
Za:  Čuhaničová  Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila, Ľoch Peter, 
        Maťaš  Ladislav,  
Proti: -0-         
 
4. Rozpočtové opatrenie číslo 5/2021 zo dňa 15.12.2021 
Predkladá: Mgr.  Beáta Baková – účtovníčka OcÚ – oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením, 
ktoré sa týka zmluvy  na prekrytie strechy  komunitného centra. Zmluva  bola podpísaná a ešte 
v decembri bola poukázaná  polovica vysúťaženej sumy -  12  659,50 Eur.           
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Diskusia: 
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, bol predložený 

návrh na Uznesenie číslo 140 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
K rozpočtovému opatreniu číslo 5/2021 zo dňa 15.12.2021 

 
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.S ch v a ľ u j e: 
  zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie  číslo  5/2021 zo dňa 15.12.2021 základe predloženého   
  návrhu , ktorý je prílohou zápisnice č.1. 

 
Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,      
       Maťaš  Ladislav,  
Proti:  0        
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
5  Martin Lojan Bánovce  nad Ond. 78 -  žiadosť o dlhodobý prenájom budovy Kina a Pošty. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce , ktorá 
oboznámila poslancov  so žiadosťou Martina Lojana, ktorá došla do podateľne dňa 28 .12.2022 
ohľadne prenájmu nebytových priestorov starého kina ,v  ktorých chce urobiť predajňu stavebnín.   
K tomu dodala, že žiadosť bola doručená všetkým poslancom spolu s ostatnými materiálmi, ktoré sú 
predmetom rokovania dnešného OZ a požiadala poslancov, aby sa v diskusii  k tomu vyjadrili.  
V závere ešte  chcela poslancov oboznámiť s právnou stránkou prenájmu .  Obec samozrejme chce 
vyjsť v ústrety naším občanom. Sú to mladí ľudia , jeho manželka je zamestnankyňou obce – učiteľka 
MŠ. 
Keď sa  pripravovala na toto zastupiteľstvo  podľa zákona 138/1991 zbierky podľa § 9a, č.6 písmeno 
e, g nesmie sa majetok obce prenajať priamym prenájmom  blízkej osobe poslancovi OZ, 
zamestnancovi obce a tiež aj poslancovi OZ. Z uvedeného dôvodu  sa obrátila  na doc. JUDr. Jozefa 
Tekelyho  PhD, ktorý je školiteľom a  odborníkom na obecný majetok  a podal nám svoje odborné 
stanovisko: 

a) V tomto prípade, keď ide o priamy prenájom  sa zať považuje za blízku osobu a manželka tiež. 
Jedine ak by mali podielové vlastníctvo./čo nemajú/ Toto sa týka priameho prenájmu. 

b)  Pokiaľ by sme prenajímali podľa osobitného zreteľa, tak  v tomto prípade nie sú žiadne 
dôvody osobitného zreteľa. K tejto budove nemajú žiadny vzťah – budova nestojí ani z časti 
na ich pozemku ani v minulosti ju nevyužívali na podnikateľské účely . Najdôležitejší  dôvod 
osobitného zreteľa je sociálny, verejnoprospešný účel pre potreby občianskych 
a záujmových združení na neziskovú činnosť. Keď to zrekapitulujeme, tak sa uprednostňujú 
sociálne aspekty pred podnikateľskými a verejný záujem obce podľa zákona 369/1990 na 
účely plnenia  úloh obce.  Keď im obec  v minulosti prenajala ten malý kúsok pozemku 
susediacom s ich záhradou – tam existoval dôvod osobitného zreteľa, lebo ich plot stál na 
malom kúsku obecného pozemku.  
 

Starostka v závere k tomu dodala, že  na predchádzajúcom  OZ  bolo  schválené  podpísanie zmluvy 
s vysúťaženou firmou na prekrytie budovy aby sme ju zachránili a postupne prerobili . Pokiaľ by sme 
nepočítali s rekonštrukciou tejto  budovy, nemuseli sme do nej investovať.  
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V diskusii vystúpili: 

Maťaš – žiadosť mala prísť o pol roka skôr, pred tým ako sme schválili prekrytie kina. V tejto budove 
sme rátali s multifunkčnou budovou, podávali sme projekty. Rovnako nám bude zaberať parkovisko 
pred klubom. 
Ľoch – To je prenájom na 20 rokov, čo je veľa, lebo obec ako náhle podpíše zmluvu sa k danej budove 
nedostane. Zaberie nám parkovisko, ktoré obec využíva na iné účely. Ak by chcel napr. bývalú poštu 
na malý obchod , to by sa dalo. 
Mgr. Dankaninová – Mohlo sa ponúknuť na 10 rokov. Dnes sa tovar dováža priamo objednávateľovi 
a nie do predajne,   takže nepredpokladám že by využíval parkovisko. Ja sa som presvedčená,  že 10 
najbližších rokov sa s budovou nič neurobí .  
Po oboznámení so žiadosťou a vznesených diskusných príspevkov bol predložený 

návrh na Uznesenie číslo 141 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou   

I. Berie na vedomie 
   Žiadosť Martina Lojana Bánovce nad. Ond. 78 o dlhodobý prenájom budovy Kina a Pošty. 

II. Schvaľuje 
    Žiadosť Martina Lojana Bánovce nad. Ond. 78 o dlhodobý prenájom budovy Kina a Pošty 
    na dobu  20 rokov. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš, 
Proti:    Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš Ladislav      
Zdržali sa hlasovania: Čuhaničová Mária 
Po hlasovaní starostka skonštatovala, že  žiadosť  nebola schválená. 
 
6. Doplnenie do programu :  o výzve OPKZP-PO2-SC211-2021-67 
 Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce , ktorá 
oboznámila s výzvou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre 
Operačný program  „Kvalita životného prostredia  výzva 67“ . Ukončenie výzvy je 15.3.2022 
Táto výzva je zameraná na podporu budovania environmentálnych centier . K tomu dodala, že pokiaľ 
sa zúčastníme a budeme úspešný mohli by sme si opraviť budovu kina .V tomto centre by sme mali 
sálu,  v ktorej by sme organizovali školenia a prednášky v rámci podmienok výzvy. 
Konala by sa tam výučba environmentálnej výchovy pre školy nášho Mikroregiónu .V tomto projekte 
je aj prefinancované j vytvorenie  dvoch pracovných miest. Obec má urobenú projektovú 
dokumentáciu,  ale táto sa musí aktualizovať,  zmeniť názov a hlavne rozpočty . Projekty sú od 2015-
2017 .Tak dnes už nie sú aktuálne. 
Informovala sa u   projektanta koľko by aktualizácia stála -  tak cca 1 500-2 000 Eur, projektová 
manažérka projektu 2 000,00  Eur  € .Takže otázka ,či do toho ideme. Požiadala poslancov 
o stanovisko.  V závere bol predložený  

návrh na Uznesenie číslo 142 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  
 
I. Schvaľuje: 
   Zapojenie obce do výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán    
   pre Operačný program  „Kvalita životného prostredia  výzva 67“. 
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Hlasovanie: 
Za : Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš Ladislav  Čuhaničová Mária,  Dobák Lukáš, 
Proti: 0    
Zdržali sa hlasovania: Mgr.Dankaninová  Alexandra 
 
7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bánovce nad Ondavou na obdobie  
2022-2029.  
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  
Predložila  na schválenie  aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bánovce 
nad Ondavou na obdobie  2022-2029,  nakoľko je to  jedna  z príloh na zapojenie sa  do výzvy 
 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program  
„Kvalita životného prostredia  výzva 67“.  Obec  ho má spracovaný, avšak jeho platnosť vypršala, 
preto bolo potrebné ho aktualizovať.   
Nakoľko k tomuto dokumentu neboli pripomienky bol predložený 

návrh na Uznesenie číslo 143 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  
 
I. Schvaľuje: 
  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bánovce nad Ondavou na obdobie  2022-2029. 
 

Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  
Maťaš  Ladislav,  
Proti:  0     
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
8. Určenie výšky cintorínskeho poplatku na roky 2022-2031. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  
oboznámila  s návrhom na zvýšenie poplatku, ako aj dôvod prečo je potrebné zvýšiť poplatok.   
Doposiaľ je  cintorínsky poplatok vo výške 1€ na rok na jeden hrob. Zmluva sa uzatvára na dobu 10 
rokov. Pred  piatimi rokmi sa obecné zastupiteľstvo uznieslo urobiť za päť rokov kalkuláciu,  či tento 
poplatok postačuje.  
Rekapitulácia: 
 a) Výdavky za roky 2017-2021 spolu  11 599,00  v tom sú zhrnuté(napr.  vývoz kontajnera, PHM,    
      silon/ mzdy a odvody, 
 b) materiálové Výdavky za roky 2017-2021 spolu  4 806,00 v tom sú zhrnuté len ostatné materiálové  
     náklady (napr.  vývoz kontajnera, PHM, silon )  /bez mzdy a odvodov/ 
Počet hrobových miest, ktoré sú zaplatené v rokoch 2017-2021 je  487 
 
 Prepočet:  

a)  11 599,00(výdavky za 2021-2021) : 5 (2017-2021) = 2320(priemerné výdavky za jeden rok) :   
      487(počet hm) = 4,76 Eur./rok/hm   10 r. 48,00 Eur. 
b)   4 806,00 : 5 = 962 :  487 = 1,98 Eur./rok/hm     10r. 20,00 Eur. 
 
V diskusii vystúpili: 

Maťaš -dnes by 2,00 Eur  za hrob postačovali,  ale ako vieme, že  pohonné látky sa stále zdražujú a my 
schvaľujeme na 10 rokov ja navrhujem aspoň 2,50 Eur. 
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Po oboznámení a diskusného príspevku bol predložený 

                                                    návrh na Uznesenie číslo 144 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  
 
I. Schvaľuje: 
    cintorínsky poplatok  vo výške 2,50 /rok t.j. 25 €ur na roky 2022-2031 od 1.1.2022. 
 

Hlasovanie: 
Za :- Maťaš Ladislav , Mgr. Dankaninová Alexandra, Dobák Lukáš, Čuhaničová Mária 
Zdržal sa – Geročová Ľudmila 
Proti – Ľoch Peter 
 
9.  Oboznámenie s firmami  na stavebné úpravy budovy Obecného úradu a Múzea Pavla Horova  
     pre vyhlásenie verejného obstarávania. 

Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Požiadala poslancov, či vedia o nejakých stavebných firmách , ktoré by sme mohli osloviť pre verejné 
obstarávania na stavebné úpravy obecného úradu a Múzea. Sama urobila prieskum, kde v Žbinciach 
robila firma Firma Jarek Michalovce  Stavbárov 1278,  firma Dombyt Sk s.r.o. 82, 072 15 Dúbravka  u 
nás už pracovala. 
 
V diskusii vystúpili: 

Dobák –  odporučil firmu Miroslav Havrilčák Trebišov, Daverstav Michalovce 
Starostka  -  oslovíme tieto firmy a uvidíme či budú mať záujem :  Firma Jarek Michalovce  Stavbárov 

1278 ,  firma Dombyt Sk s.r.o. 82, 072 15 Dúbravka ,   firma Zepo stavebná spoločnosť Michalovce.   

Po skončení diskusie bol predložený                   

návrh na Uznesenie číslo 145 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou   

I. Berie na vedomie 
   Oboznámenie s firmami pre účely verejného obstarávania na stavebné úpravy budovy Obecného    
   úradu a Múzea Pavla Horova 
 

Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
Proti:  0        
Zdržali sa hlasovania: Mgr.Dankaninová  Alexandra 
 
10. Návrh   VZN číslo  1/2022  dodatok číslo 1 k VZN 1/2021 o financovaní Materskej školy   
a školského   zariadenia obcou  Bánovce nad   Ondavou . 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  
Každoročne sa  schvaľuje príspevok pre škôlku a školskú jedáleň z podielových daní. Ministerstvo 
školstva každý rok vydá výšku koeficientu podľa ktorého sa príspevok vypočíta. Výpočet ste dostali 
v materiáloch,  škôlka by mala dostať 63 010,08 Eur a Školská jedáleň 3 109,05 Eur spolu 66 119,13 
Eur a ešte na záujmové /vzdelávanie 7 491,33 Eur/.  
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 Obec dopláca na MŠ 13 694,87 Eur  a toto sa schvaľuje týmto VZN dodala . Pokiaľ by sme do toho 
započítali záujmové vzdelávanie tak doplácame o 6 203, 54 Eur viac. 
K predloženému návrhu VZN neboli žiadne pripomienky, bol predložený  
 

návrh na Uznesenie číslo 146 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou   

I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  1/2022  dodatok číslo 1 k VZN 1/2021 o financovaní Materskej školy    
   a školského zariadenia obcou  Bánovce nad   Ondavou . 
   

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

 
VZN číslo  1/2022  dodatok číslo 1 k VZN 1/2021 o financovaní Materskej školy   a školského 

zariadenia obcou  Bánovce nad   Ondavou . 
 

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  1/2022  dodatok číslo 1 k VZN 1/2021 o financovaní Materskej školy  a školského 
zariadenia obcou  Bánovce nad   Ondavou . 
 

Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  
Maťaš  Ladislav,  
Proti:  0     
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
11.  Vyhodnotenie „Dobrovoľnej zbierky  na pomoc postihnutým občanom obce   po  výbuchu 
 plynu  v rodinnom dome p.č. 169  Bánovce nad  Ondavou dňa 5. Februára 2021“ vyhlásenej  
 dňa  8. 2. 2021.  
Predkladá:  Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce – Správa bola doručená všetkým poslancom. 
Všetci poškodený doložili doklady a hlavná kontrolórka ich skontrolovala . 
Ľudmila Ďurčáková mala doložiť doklady na sumu  2 970 Eur - doložila  na sumu 3 218,57 Eur 
Milan Moško  mal doložiť doklady na sumu 247 Eur - doložil  na sumu 1 643 Eur 
Božoková Mária mala doložiť na sumu 395 Eur  -doložila na sumu 1 448,64 Eur 
Papcunová Ivana mala doložiť na sumu 2 455 Eur  - doložila na sumu 3 015,70 Eur 
Blanka Miklošová sestra Miloša Varkondu mala doložiť sumu 1336,58 Eur – doložila 1247,50 Eur ma 
doložiť 89,08 Eur 
Blanka Miklošová mala doložiť sumu 1 336,58 € -doložila sumu 1 088.79 € ma doložiť 247, 79 Eur. 
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V diskusii vystúpili: 
 Poslanci sa jednohlasne dohodli, že na predloženie dokladov  počkať ešte pol roka. V závere bol 
predložený 

návrh na Uznesenie číslo 147 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou   

I. B e r i e  na vedomie 
   Vyhodnotenie „Dobrovoľnej zbierky  na pomoc postihnutým občanom obce   po  výbuchu plynu  
    v rodinnom dome p.č. 169  Bánovce nad  Ondavou dňa 5. Februára 2021“ vyhlásenej  dňa  8. 2.   
    2021 predloženú hlavnou kontrolórkou obce.  
   

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

  12.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021. 

Predkladá:  Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce – Správa bola doručená všetkým poslancom. 
Starostka ešte k tomu dodala, že správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 
ste si prečítali mate ju v materiáloch. Záver  : V závere konštatujem, že pri vykonávaní kontrol nebolo 
zistené závažné porušenie zákonov a iných právnych predpisov. 
Ďalej dodala, že pani kontrolórka má zdravotné problémy tak pracuje z domu. Pokiaľ máte nejaké 
otázky tak jej ich budem tlmočiť a ona Vám dá písomnú odpoveď.  
Nakoľko  k správe neboli pripomienky, bol predložený  
 

návrh na Uznesenie číslo 148 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou   

I. B e r i e  na vedomie 
   Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021. 
   

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

  13. Rôzne: 
Starostka podala  Informáciu o 
 

a) novej  autobusovej zastávke pred OcÚ.  
V mesiaci február- marec prídu montovať  novú autobusovú zastávku, starú zastávku 
musíme rozobrať, rozrezať,  nakoľko  v celku sa nedá preniesť. 
Ľoch : navrhol pokiaľ bude treba zúčastním sa brigády. 
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b) studňa , spotreba elektriny 
studňa  v roku 2020 mala spotrebu 240kWh a v roku 2021 kde bola  najsamprv pokazená 
ponorka a potom  stále vyhadzuje  ochranu,   tak nefungovala možno aj tri mesiace možno aj 
viac a spotreba je za rok 2021 – 2 399 kWh,   nárast skoro 10 násobne. Pri dnešnom zdražení 
elektrickej energie stojí za uváženie či nám stojí za to ju opraviť. Voda je výborná,  naši ľudia 
ju berú na kávu alebo polievku,  ale už nemá taký význam ako mala keď sme nemali 
vodovod. Teraz každá domácnosť má možnosť napojenia sa  na verejný vodovod kde je voda 
nezávadná a je jej dostatok aj v suchom období .Veľa cudzích ľudí chodí ,čo pri zdražení 
energií je to tiež nezanedbateľne. Opravovali Rado Varga –vodárenské veci a Ján Mičo ml -
elektrikárske. Nevedia nájsť chybu.  Pouvažujte aj s takou variantov opraviť studňu a zapínať 
len v niektoré hodiny alebo dni. 
Diskusia:  
Všeobecný návrh bo, l ak sme už toľko investovali do studne ešte ju opraviť a púšťať vodu 
len v určitom čase,  aby chodili hlavne Bánovčania. 

c) kamera na miestny cintorín už je tam všetko namontované , už aj išla,  ale ešte sa tam musí 

niečo dorobiť. 

d) Vianočné osvetlenia 
 V zmluve,  ktorú máme podpísanú  s VSD máme podmienku max 10 osvetlení , každý rok sa 
nám niektoré pokazí , teraz už máme funkčne len šesť.  Momentálne nám chodia ponuky na 
zlacnenú vianočnú výzdobu  do konca februára. Pouvažujme či nekúpime 10 ks rovnakých 
a koľko by sme do toho  boli ochotný investovať.   
Diskusia:  
Maťaš: máme najhoršiu vianočnú výzdobu . 
Poslanci sa dohodli nakúpiť 10 ks max do výšky 2 000,00 Eur. 

e) Čurbes  
Ako bude toho roku s Čurbesom ? Nevieme aké budú opatrenia,  ale dúfajme , že už sa to 
uvoľní a bude sa dať usporiadať . Možno len tak skromnejšie. Bez hostí. Vystúpia   detičky z 
 MŠ,  Ondavčanka  a Pavelčákovci .  
Diskusia: 
 poslanci sa dohodli zorganizovať Čurbes  pokiaľ  to pandemické opatrenia dovolia . 
 

14. Diskusia 
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, diskusia bola ukončená. 
 

  15. 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 18.00  hod.    
 
   
                                                                                                                  ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
  

Overovatelia zápisnice : 
 

    Čuhaničová Mária   ....................................... 
                                                        Dobák  Lukáš        ........................................... 
 
Zapísala: 
Ľudmila  Geročová    .................................. 
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