OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
ZÁPISNICA
napísaná z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou
konaného dňa 19. mája 2022 o 18,00 hod. v kancelárii Obecného úradu
v Bánovciach nad Ondavou
Prítomní:
a) starosta obce : Ľudmila Ďurčáková
b) poslanci OZ:
Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťaš Ladislav, Ján
Tomáš
Neprítomný: ospravedlnený
:. , Mgr.Dankaninová Alexandra
neospravedlnený : -/c) Ostatní: -/-

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 1/2022.
5. Žiadosť p. Pavla Maťaša.
6. VZN-2/2022 O prevádzkovom poriadku pohrebisku v obci
7. Zabezpečenie stavebného dozoru na prestavbu obecného úradu.
8. Organizačné zabezpečenie Bánovského Čurbesu .
9. Diskusia
10. Z á v e r

Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Maťaš Ladislav, Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0Doplnenie do programu :
Starostka obce Ľudmila Ďurčáková doplnila program o Žiadosť p. Márie Parihuzovej

Tomáš – Oprava cesty na dolnej ulici
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťaš Ladislav, Ján
Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

2. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola poverená : Ľudmila Geročová
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci : Ladislav Maťaš, Peter Ľoch
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, , Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťaš Ladislav, Ján
Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. :
Kontrolu uznesení previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že posledné zasadnutie OZ
sa uskutočnilo dňa 11.2.2022 , na ktorom boli prijaté uznesenia od čísla 139 po 148.
Uznesenia boli splnené.
Návrh na Uznesenie číslo 149
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 11.2.2022.
Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťaš Ladislav, Ján
Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

4. Rozpočtové opatrenie číslo 1/2022
Predkladá: predkladá starostka obce Ľudmila Ďurčáková– oboznámila poslancov
s rozpočtovým opatrením č. 1/2022 – poslanci obdržali materiály domov, pokiaľ majú
pripomienky, poprosím nech sa vyjadria
Diskusia:

Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, bol predložený
návrh na Uznesenie číslo 150
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 22.5.2022
K rozpočtovému opatreniu číslo 1/2022 zo dňa
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.
a) schvaľuje: prekročenie vlastných príjmov o sumu 2 974,33 a vlastných výdavkov obce
o sumu 2 899,04 Eur
a po b) berie na vedomie: : zapojenie prostriedkov štátneho rozpočtu do rozpočtu v sume P
– 2 502,95 Eur a V – 1 780,60 Eur a cudzích prostriedkov vo výške 685,64 Eur do príjmov a
výdavkov.

Hlasovanie:
Za : Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter,
Tomáš
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Maťaš Ladislav, Ján

5. Žiadosť p. Pavla Maťaša- o osadenie spomaľovacieho prahu na ceste na Piesky a to na
križovatke -súpisné čísla 76 a 254
Starostka – Obec musí podať žiadosť na dopravný inšpektorát a pracovník príde posúdiť, či
je to vhodné
Ak budeme písať žiadosť, navrhujem pridať ešte návrh na ďalší spomaľovač napr. pri
Sopkových alebo Fecákových
Poslanci poverili starostku obce, aby pre jednala na Dopravnom inšpektoráte na Okresnom
úrade osadenie spomaľovačov
Návrh na Uznesenie číslo 151
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 22.5.2022
I.
II.

Berie na vedomie Žiadosť p. Pavla Maťáša o osadenie spomaľovača na križovatke
na Piesky
Poslanci OZ poverujú starostku obce Ľudmilu Ďurčákovú prejednaním
spomaľovačov na Dopravnom inšpektoráte v Michalovciach

Hlasovanie:
Za: Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťaš Ladislav, Ján
Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0-

6. VZN-2/2022 O prevádzkovom poriadku pohrebisku v obci
To je vlastne to, čo sme minulom OZ schválili uznesením t.j. cintorínske poplatky, p.
Jurčová nás usmernila, že keď uzatvárame zmluvy musí byť prijaté VZN.

Návrh na Uznesenie číslo 152
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou z 22.5.2022
I.

Schvaľuje VZN - o prevádzkovom poriadku pohrebiska v Obci Bánovce nad
Ondavou

Hlasovanie: /
Za: Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter, Maťaš Ladislav, Ján
Tomáš
Proti: -0Zdržal sa : -0-

7. Zabezpečenie stavebného dozoru na prestavbu obecného úradu.
Starostka : Je problém zohnať stavebný dozor na prestavbu OÚ, nakoľko je ich málo. Má sa
mi ozvať Ing. Danko z Trebišova- odmena 2OOO €ur. a Ing. Janoško, ktorý žiada odmenu
2,5% zo sumy stavby /t.j. 2500€ur./ Oslovila som poslancov OZ, ak poznajú nejakého
odborníka v tejto oblasti.
Maťaš – p. Sakači Ladislav z Tušickej Novej Vsi
Tomáš – Zisťoval u Jána Ihnáta meno kolegu, ktorý robí stavebný dozor

8. Prejednanie žiadosti p. Márie Parihuzovaj o úpravu výšky nájmu obecnej budovy –
predajne, z pôvodnej sumy 851,52 za rok na 1 €ur za rok z dôvodu neustále rastúcich cien
energie a odvodových povinností.
Jozef Parihuz prišiel v zastúpení p. Márie Parihuzovej – Bol som za p. starostkou, či sa nedá
poskytnúť pomoc z Obce, nakoľko VSE mi dali mesačnú platbu na 450€ur. / na začiatku som
platil 190 €ur./ . Mám malý obchod a výdavky sú vysoké až likvidačné.
Tomáš – odstavil by som najprv pec na pečenie pečiva, lebo tam je dosť veľká spotreba.
Ľoch – Zisťoval si, či sa oplatí piecť výrobky ?
Parihuz – Pri dnešnej cene elektriny už sa mi neoplatí.

Návrh na Uznesenie číslo 153
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou z 22.5.2022

I.
II.

Berie na vedomie : Žiadosť p. Márie Parihuzovej o zmenu výšky nájmu budovy
predajne
Schvaľuje : Znížiť nájom za budovu na 50 % z pôvodnej sumy z 851,52 €ur. na
sumu 425,76 €ur. na 1 rok t.j. od 1.6.2022 do 31.5.2023

Za: Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová Ľudmila, Ľoch Peter , Ján Tomáš
Proti: -0Zdržali sa hlasovania /Ladislav Maťaš/

9. Organizačné zabezpečenie Bánovského Čurbesu
Starostka : V programe vystúpia – deti MŠ, Ondavčanka, Mužská spevácka skupina
z Bracoviec a hlavný program – súbor Zemplín.
Pre deti sme zháňali nejaké zaujímavosti, ale Čurbes je v termíne MDD – podarilo sa nám
zohnať – malý skákací hrad, autodráhu s 2 autíčkami, ale je to bez obsluhy, takže
potrebujeme človeka , ktorý to tam bude riadiť. A tiež potrebujeme 2 dobrovoľníkov na
maskotov – Máša a medveď.
Tombola – Každý poslanec by mohol osloviť aspoň jedného podnikateľa, lebo máme málo
cien
Sprievodný program bude aj – postavičky, zvieratká z balónov, ale príde až o 18.00 hod.
a jeden stánok z hračkami.
Diskdžokej - je objednaný z Trebišova a bude hrať do 24,00 hod.
Občerstvenie – Ivana Ďuríková / prisľúbila/ a ak máte nejaký nápad na občerstvenie, tak
budeme radi.
Na poslednom OZ sme sa zhodli, aby tak ako posledné roky bola súťaž vo varení guľášu Mimoni, krčma a vyhlásime v rozhlase.
Oslovíme Poľovníkov , aby uvarili guľáš pre občanov?
Rozhodli sme sa, že nebudeme volať hostí, ale ako zabezpečíme pohostenie pre
organizátorov?
Starostka – objedná korýtko, Čuhaničová – zákusky , Geročová – holúbky, Ľoch zabezpečí
výčap a zohnať sud /30 l/- 10- Šariš
Kosenie ihriska – pokazil sa nám traktorik – zajtra ráno odvezieme na opravu – neviem kedy
ho opravia a do 4.6. musíme mať ihrisko pokosené

10. Rôzne :
- VSV prejavili záujem o zakúpenie pozemku pod ČOV
- P. Igor Fecák a p. Kaľavská požiadali o preloženie bocianieho hniezda

- Dostali sme ponuku – RD Trhovište, že nám sponzorsky kúpi malotraktor, aby sme chodili
občanom kosili a mulčovali záhrady
- Už niekoľko rokov sa nám ponúka program – spevák Bango – keďže na Čurbes už máme
program, či by sme ho nemohli pozvať na Mesiac úcty k starším – cena programu je 700 €ur.

11. Cesta na „valale“ – po kanalizácii je cesta v zlom stave. Oslovme zase Východoslovenské
vodárne . Starostka napíše reklamáciu a požiadame o opravu.
12 .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 hod. 21 hod.

Overovatelia zápisnice :
Ladislav Maťáš
Peter Ľoch
Zapísala:
Ľudmila Geročová ..................................
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...........................................

