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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z 23.   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 konaného  dňa 30. júna 2022  o 18.00 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, Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav, 
     Ján  Tomáš. 
     Neprítomný:    ospravedlnený        :    Geročová  Ľudmila,  
                             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.   Návrh Záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za rok 2021 a stanovisko HK k návrhu  
          záverečného účtu obce. 
    5.   Určenie volebného obvodu  a určenie počtu  poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy  
          obcí  29.  Októbra 2022. 
   6.    Určenie rozsahu  výkonu funkcie  starostu obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.     
           októbra 2022 na nové volebné obdobie r. 2022-2026. 
   7.    Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostke obce p. Ľudmile Ďurčákovej za rok  
          2022  v prípade  nezvolenia do funkcie starostky obce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí  
          29.  Októbra 2022. 
   8.   Prejednanie žiadosti p. Michaely  Babjakovej r. Megisovej  Bánovce nad Ondavou č. 3   
          a Pauliny Platonovej r. Papcunovej  bytom Bánovce nad Ondavou č.4 o odkúpenie  obecného  
          pozemku. 
   9.   Prejednanie žiadosti  firmy INTERAGROS. a.s. Piešťanská 3 Trnava zo dňa 9.6.2022 o zriadení  
         vecného bremena  resp. uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom výstavby  
         prípojky zemného plynu pre priemyselný areál na ulici Železničná stanica Bánovce nad Ond.  
         číslo 239. 
  10.  Návrh plánu práce kontrolnej činnosti HK  na II. polrok 2022. 
  11.  Vyúčtovanie Čurbesu  konaného dňa  4.6.2022.  
  12.  Rôzne. 
  13.  Diskusia 
  14.  Z á v e r          
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Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš, Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav, 
         Ján  Tomáš. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
                                                                    
Doplnenie do programu :  Starostka podala návrh na doplnenie programu za bod 5  – doplnenie 
nového bodu č. 5: Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 zo dňa 30.6.2022.   
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš, Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav, 
         Ján  Tomáš. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
Po hlasovaní skonštatovala, že  zasadnutie OZ sa bude niesť podľa predloženého doplneného 
programu. 
 

Priebeh rokovania: 
 
2.  Určenie zapisovateľa a  určenie overovateľov zápisnice 
     Za  zapisovateľku bola poverená  :    

Mgr.  Baková Beáta 
 
     Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci :    

 
Mgr. Alexandra Dankaninová 

Tomáš Ján 
                                                                              
3.   Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ. : 
Kontrolu uznesení previedla    starostka obce, ktorá konštatovala, že posledné zasadnutie OZ sa 
uskutočnilo  19. 5. 2022, na ktorom boli prijaté  uznesenia od čísla  149 – 153 boli splnené. 
K uzneseniu číslo 151 zo dňa 19. 5.2022 ohľadom osadenia  spomaľovacieho prahu na  ceste na 
Piesky  informovala s listom Dopravného inšpektorátu  v Michalovciach, v ktorom bolo uvedené , že 
v zákone vypadla modrá  značka,  ktorá upozorňuje vodičov na prekážku , preto ich nemôžu  osadiť 
Každá zmena značenia podlieha schváleniu dopravnému inšpektorátu.  
 

Návrh na Uznesenie číslo  154 
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  19.5.2022. 

 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš, Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav, 
         Ján  Tomáš. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
Uznesenie bolo prijaté. 
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 4.  Návrh Záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za rok 2021 a stanovisko HK k návrhu  
      záverečného účtu obce. 

Predkladá:   Marta Mišková –hlavná kontrolórka obce 

         Mgr. Beáta Baková – účtovníčka 
Mgr. Beáta  Baková predstavila záverečný účet, vysvetlila vyčíslenie výsledku hospodárenia 
upraveného o nevyčerpané prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov a tvorbu rezervného fondu. 
Vyzvala poslancov na vyjadrenie sa k celoročnému hospodáreniu. 
 
V rámci diskusie vystúpili: 
 Poslanci nemali pripomienky ani  námietky a preto bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  155 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K Návrhu záverečného účtu obce na Bánovce nad Ondavou 

 za rok 2021 a k stanovisku HK obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I.  berie na vedomie: 
    a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Bánovce nad Ondavou za  
         rok 2021 
 
II. schvaľuje: 

a) Záverečný účet obce Bánovce  nad Ondavou za rok 2021 
b) Celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad 
c)  Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu  v sume 18 887,29  zistený podľa ustanovenia § 

10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený podľa § 16 
ods. 6 cit. zákona o nevyčerpané prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov v celkovej sume 
797,64 Eur,   Eur  použiť na  
-  tvorbu rezervného fondu sumu ...............................................................   18 089,65 Eur 

       d)  Zostatok finančných operácií v sume 1 181,65  Eur podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.    
            583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  
             niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na : 
             - tvorbu rezervného fondu......................................................................         1 181,81 EUR  
       e)   Tvorbu rezervného fondu za rok 2021    vo výške   ..................................       19 271,46 EUR 
 
Hlasovanie:  
Za:    Čuhaničová  Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra,  Dobák  Lukáš, Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav, 
         Ján  Tomáš. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
Uznesenie bolo prijaté. 
 
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 zo dňa 30. 6. 2022. 

Predkladá: Mgr. Beáta Baková – účtovníčka 
Podrobne informovala poslancov OZ s návrhom  na rozpočtové opatrenie č. 2/2022, ktorý  je 
predkladaný k 30. 6. 2022. Uvedené  zmeny sú v zmysle smernice o zaraďovaní prostriedkov zo ŠR 
a grantov do rozpočtu obce (MŠ-predškolská výchova,  grant na čurbes od firmy WAK, príspevok 
Environfond), ktoré previedla  starostka  obce. V tom rozpočt. opatrení je zahrnutá aj jedna 
podstatná vec:  kde je potrebné  schváliť aj čerpanie Rezervného fondu vo výške 10 890,51 Eur na 
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Stavebné úpravy budovy Obecného úradu a Múzea Pavla Horova -  je  potrebné samostatné 
uznesenie. Z hľadiska rozpočtu sa nebude o túto sumu navyšovať - je to iba presun sumy z inej 
podpoložky: z Rekonštrukcie Komunitného centra, kde táto suma nebude vyčerpaná, lebo už ½ sumy 
bola uhradená v decembri 2021 na strechu v zmysle uzatvorenej zmluvy.   
Pri projektovaní prestavby obecného úradu v múzeu neboli zahrnuté  vchodové dvere a omietky. 
Celková suma za omietky by bola cca 11 000 Eur. Sú tam miesta, ktoré nemusia byť omietnuté, stačí 
tam dať sieťku a zatiahnuť. Takže možno to budú náklady v polovičnej výške. Môže však vyskočiť iná 
vec, ktorá sa pri stavebných prácach bežne stáva. 
 
Starostka obce: 
ďalej informovala poslancov , že sme dostali výzvu na doplnenie žiadosti na MŽP vo veci Vytvorenia 
Envirocentra v obci Bánovce n/O, v ktorej jedna z podmienok je aj začatie VO na výber dodávateľa. 
Starostka oslovila niekoľkých projektových manažérov, ktorí sa kvôli vyťaženosti a časovej náročnosti 
odmietli  vykonať toto VO. Nakoniec ponuku prijala firma Ultima Ratio s.r.o., Liptovský Mikuláš. Suma 
sa odvíja od výšky rozpočtu, je to podlimitná zákazka- suma je nad 300 tis. Eur, preto verejné 
obstarávanie ide cez Vestník. Je to administratívne veľmi náročné, suma za VO je stanovená na 4 920 
Eur. Vzhľadom na to, že to bolo urgentné – do 29. 6.2022 vyhlásiť VO, a starostka obce má 
v kompetencii presúvať prostriedky medzi funkčnými klasifikáciami do výšky 5 000 Eur, mohlo sa 
začať vybavovať VO. Prostriedky sú presunuté z odstupného starostu (v prípade nezvolenia vo 
voľbách) na podpoložku konkurzy a súťaže 637002 vo FK 0860. 
V rámci diskusie vystúpili: 
 Poslanci nemali pripomienky ani námietky. Bol predložený  
 

Návrh na Uznesenie číslo 156 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
K rozpočtovému opatreniu číslo 2/2022 zo dňa 30.6.2022 

 
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 2 724,88,00 Eur v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu. 

b) Informáciu o presune prostriedkov medzi jednotlivými funkčnými klasifikáciami 
v celkovej hodnote 4 920 Eur. 

 
II. S ch v a ľ u j e: 

 Čerpanie rezervného fondu vo výške 10 890,51 Eur na Stavebné úpravy budovy Obecného     
 úradu a Múzea Pavla Horova. 

               Rozpočtové opatrenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav,  
Proti: -0-     
Zdržali sa hlasovania: -0- 
Poslanec OZ Ján Tomáš sa hlasovania nezúčastnil, odišiel z rokovania. 
Uznesenie bolo prijaté. 
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6.  Určenie volebného obvodu  a určenie počtu  poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí 28. Októbra 2022. 

Predkladá: starostka obce 
Na základe rozhodnutia Predsedu národnej rady SR číslo 209 zo dňa  8. 6. 2022 sa dňa 28. Októbra 
2022  uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí  a voľby do orgánov samosprávnych krajov.  
V zmysle § 11 odst. 3 zákona 369/1990 o obecnom zriadení  je potrebné určiť počet poslancov  na 
volebné obdobie 2022-2026. Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa 
citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Naša obec mala k 31. 12. 2021 - 702 obyvateľov, 
to znamená, že podľa počtu obyvateľov  od 501 do 1000 obyvateľov môže byť  poslancov od 5 do 7, 
V závere navrhla, aby počet poslancov v novom volebnom období 2022-2026  bol ako doposiaľ a to je  
7.(sedem). 
V rámci diskusie vystúpili: 
Poslanci sa zhodli na 7 poslancoch.  

 
Návrh na Uznesenie číslo  157 

z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov 
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

29. októbra 2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
U r č u j e  
počet poslancov Obce Bánovce nad Ondavou v novom volebnom období  r. 2022 – 2026  7  (sedem.) 
poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode. 
 

Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš,  Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav,  
      Ján Tomáš 
Proti: 0        
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

7. Určenie rozsahu  výkonu funkcie  starostu obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí  
29.  októbra 2022 na nové volebné obdobie r. 2022-2026. 
 
Predkladá: starostka obce 
 V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,  
je  obecnému zastupiteľstvu  vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie 
rozsah výkonu funkcie starostu. Navrhla, aby úväzok starostu obce bol ako doposiaľ, t.j. v plnom 
rozsahu. 
V rámci diskusie vystúpili: 
Poslanci potvrdili 100% úväzok, tak ako to bolo doteraz. 
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Návrh na Uznesenie číslo  158 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
o rozsahu výkonu funkcie  starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 

na nové volebné obdobie r. 2022-2026. 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bánovce nad Ondavou 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   
 
u r č u j e  
výkon funkcie  starostu Bánovce nad Ondavou pre nové volebné obdobie  r. 2022-2026 
v rozsahu jedna , t. z. v plnom rozsahu. 
 

Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš,  Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav,  
      Ján Tomáš 
Proti: 0        
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

8.  Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostke obce p. Ľudmile Ďurčákovej za rok  
     2022   v prípade  nezvolenia do funkcie starostky obce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí  
     29. 10.2022 
Predkladá: starostka obce 
Informovala poslancov, že v prípade nezvolenia do funkcie starostky obce vo voľbách 29. 10. 2022  
má nárok na preplatenie zostavajúcej  dovolenky  za rok 2022. Nakoľko nebude mať odrobený celý 
rok , alikvotná čiastka dovolenky je 26 dní, čo je maximum.  Pokiaľ z nej niečo ešte do konania volieb 
vyčerpá,  tak sa berie počet dní , ktoré  ostanú po skončení volebného obdobia. Z uvedeného dôvodu 
je potrebné k preplateniu zbývajúcej dovolenky súhlas OZ.  
V rámci diskusie vystúpili: 
V rámci diskusie neboli vznesené žiadne pripomienky a bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  159 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
 S ch v á ľ u j e 
preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostke obce p. Ľudmile Ďurčákovej za rok 2022   v prípade   
nezvolenia do funkcie starostky obce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29. 10.2022. 
 
 

Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš,  Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav,  
      Ján Tomáš 
Proti: 0        
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
9.   Prejednanie žiadosti p. Michaely  Babjakovej r. Megisovej   Bánovce nad Ondavou č. 3   
       a Pauliny Platonovej r. Papcunovej  bytom Bánovce nad Ondavou č.4 o odkúpenie  obecného  
      pozemku. 
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Predkladá: starostka obce 
K uvedeným žiadostiam dodala, že o tomto probléme sa už  hovorilo  už na jednom z 
 predchádzajúcich  zastupiteľstiev. Jedná  sa  odkúpenie obecného pozemku p. Babiaková Michaela 
a Platonová Pavlína, ktorí  si podali žiadosť o odkúpenie obecného pozemku,  na ktorom stoja ich 
domy a predzáhradka. Babjakovci predložili geometrický plán, obecná parcela 480 je pod ich domom, 
geom. plánom sa to oddelilo – p.č.483/11 predzáhradka a dom-478 m2, cena je 2 € za  m2 – čo činí 
956 Eur. U Platonových sa z parcely 480 oddelila novovzniknutá parcela 488/2 zast, ploch. o výmere 
294 m2 a druhá parcela 488/6 zast.pl. vo výmere 95 m2 , cena je 2€ za m2 spolu 778 Eur. Postup 
predaja je možný v zmysle   zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí   cez osobitný zreteľ. Postup je taký, 
že najprv sa schváli  zámer predať nehnuteľnosť z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý sa musí zverejniť 
na webovej stránke obce  a na  budúcom zasadnutí OZ v septembri 2022 sa pripraví zmluva na 
odpredaj pozemku.  
V rámci diskusie vystúpili: 
Poslanci nemali výhrady. 

Návrh na Uznesenie číslo  160 
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. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v zn. n. p. trojpätinovým rozhodnutím všetkých poslancov OZ ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov. 

I. Schvaľuje 
   zámer predať nehnuteľnosť z dôvodu osobitného zreteľa do vlastníctva žiadateľovi -  odčlenený   
   geometrickým plánom č. 40009165-03/2022z.d.3.2.2022 z pôvodnej  parcely registra EKN č. 480 o    
   výmere 823 m2 ost.pl. vznikla novovytvorená parcela CKN p.č. 483/11 zas.pl.(15,10,401) o výmere  
   478 m2 v prospech Mgr. Michaela Babjaková r. Megisová nar.20.2.1993, bytom Bánovce nad  
   Ondavou č. 3    07204 okres Michalovce, vo výške kúpnej ceny 2- Eur/m2 

 
   Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku stojí stavba rodinného domu  od  
   roku  1960,  ktorá je vo vlastníctve kupujúceho a tak isto užíva pozemok pred domom  ako prístup  
   k rodinnému domu. 
 
 

Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš,  Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav,  
      Ján Tomáš 
Proti: 0        
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 

Návrh na Uznesenie číslo  161 
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. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v zn. n. p. trojpätinovým rozhodnutím všetkých poslancov OZ ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov. 

I. Schvaľuje 
   zámer predať nehnuteľnosť z dôvodu osobitného zreteľa do vlastníctva žiadateľa odčlenený    
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   geometrickým plánom č.14328810-176/2021 z.d.17.12.2021 z pôvodnej parcely registra EKN č. 480    
   o výmere 823 m2,  novovytvorená parcela CKN p.č.488/6 zast.pl o výmere 95m2a parcela CKN p.    
   č.488/2 zast.pl o výmere 294 m2 v prospech Pavlína Platonová rod. Papcunová nar.8.11.1951,bytom    
   Bánovce nad Ondavou č. 4 ,07204 okres Michalovce, vo výške kúpnej ceny 2- Eur/m2. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý  Obec Bánovce nad Ondavou  
dlhodobo nevyužíva, nakoľko je na ňom postavená stavba,  ktorej vlastníkom je kupujúca Bánovce 
nad Ondavou č. 4 
 

Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš,  Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav,  
      Ján Tomáš 
Proti: 0        
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
10.   Prejednanie žiadosti  firmy INTERAGROS. a.s. Piešťanská 3 Trnava zo dňa 9.6.2022 o zriadení  
        vecného bremena  resp. uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom výstavby  
        prípojky zemného plynu pre priemyselný areál na ulici Železničná stanica Bánovce nad Ond.  
         číslo 239. 
Predkladá: starostka obce  
Informovala , že uvedená firma sa chce napojiť na plyn. rozvody – približne krížom cez polia 
roľníckeho družstva a cez obecné priekopy. Firma chce predbežne vedieť, či môžu rozbehnúť projekt, 
či to vôbec obecné zastupiteľstvo schváli - potiahnuť plyn aj cez obecné priekopy za požadovanú 
sumu obcou 0,60 Eur/m2 za vecné bremeno jednorázovo.  
 
V rámci diskusie vystúpili: 
Poslanci diskutovali, Ľoch tvrdí, že obec asi neplánuje v týchto miestach nič stavať ani tam investovať. 
Poverili starostku zistiť čo je ochranné pásmo a zistiť podmienky zmluvy. Po skončení diskusie bol 
predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  162 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
 I.Prejednalo  
   Žiadosť firmy  INTERAGROS. a.s. Piešťanská 3 Trnava zo dňa 9.6.2022 o zriadení  vecného bremena 
   za účelom výstavby prípojky zemného plynu pre  priemyselný areál na ulici Železničná stanica  
   Bánovce nad Ond. číslo 239. 
 
II. Poveruje 
    Starostku obce Ľudmilu Ďurčákovú prejednať podmienky zmluvy o uzavretí  budúcej   
    zmluvy s pripomienkami  o zriadení vecného bremena v prospech  firmy  INTERAGROS. a.s.  
    Piešťanská 3  Trnava. 
 

Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš,  Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav,  
      Ján Tomáš 
Proti: 0        
Zdržali sa hlasovania: 0 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
  11.  Návrh plánu práce kontrolnej činnosti HK  na II. polrok 2022. 

Predkladá: Mišková  Marta HKO 

 

V rámci diskusie vystúpili: 
Poslanci nemali námietky voči plánu práce HK. 

 
 

Návrh na Uznesenie číslo  163 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. S ch v á ľ u j e 
   Plán práce kontrolnej činnosti  HK na II. Polrok 2022. 
 

Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš,  Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav,  
      Ján Tomáš 
Proti: 0        
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

12.  Vyúčtovanie Čurbesu  konaného dňa  4.6.2022.  
Predkladá: starostka obce 
Vyúčtovanie Čurbesu 2022 bolo doručené všetkým poslancom. Za vystúpenie súboru Zemplín obec 
zatiaľ do rokovania OZ neobdržala faktúru.  
 
V rámci diskusie vystúpili: 
Poslanci nemali námietky voči vyúčtovaniu. 
 

Návrh na Uznesenie číslo  164 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
 I.B e r i e   na vedomie  
   Vyúčtovanie  kultúrneho podujatia ČURBES 2022, konaného 4. Júna 2022, ktorý je prílohou   
   zápisnice. 
 
Kto je za prijatie uznesenia nech dvihne ruku. 
 

Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Mgr.Dankaninová  Alexandra, Dobák Lukáš,  Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav,  
      Ján Tomáš 
Proti: 0        
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

13. Rôzne: 
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Starostka podala informácie  o: 
a) Zábradlie pri Biačkových bolo natreté, plánujeme aj zastávku a plot na cintoríne niekedy 

v auguste 2022 svojpomocne -   brigádnickým spôsobom. 
b)  Z Nadácie EPH sme dostali 1 000 Eur na drevenú ozdobnú studňu na cintorín. 
c)  Brigáda pri studni – na lúkach, vodár vymenil spätnú klapku, budúci týždeň treba v utorok  
     o 15.00   hod. zorganizovať brigádu hasiči, elektrikár, vodár kvôli oprave vodovodu „na stočku“ 

      d) V sobotu sa u nás organizuje nočná hasičská súťaž – oslovila p. Maťaša, aby podal podrobnejšie   
           informácie. 
           P.Maťaš -  súťaž sa yačne sa o 21.00 hod, 9 družstiev, z toho 2 našich, policajti boli oboznámení        
           s akciou. Súťažiaci dostanú guľaš; akcia by mohla byť vyhlásená aj v miestnom rozhlase.   

 
 

14. Diskusia 

Dankaninová-tvárnice na chodníku popri Dome smútku na cintoríne treba upraviť, lebo sadli, aby 
nedošlo k úrazu 
Tomáš – mal požiadavku prepisať do nižšej tarify plyn aj elektriku budovy býv. pošty,  
Tomáš -Veľa ľudí sa sťažuje, že veľa áut jazdí  rýchlo cez dedinu, či by PZ obvodné oddelenie Trhovište 
nemohlo aspoň raz za čas prísť kontrolovať rýchlosť v dedine. 
Dankaninová – informovala sa na to, retardér nemôžu dať, iba značku, kým sa opravuje most, potom 
ju odstránia. 
Tomáš - závady na budove MŠ sa budú iba zapisovať ? Ide o zadnú stenu od ulice.  
Tomáš - plot pri detskom ihrisku je poškodený – očká na pletive sú zničené,  
Ľoch - navrhol, aby bolo posledný rad očiek na pletive odstrihnutý kvôli koseniu.  
Tomáš - nech nebude kosená vlhká tráva s traktorom, zanáša sa tunel, motor ťažšie ťahá. Nech sa 
kosí popoludní, kedy nie je rosa.  
 Ľoch potvrdil, že nie je vhodné kosiť vlhkú trávu, pričom motor je síce silný ale ostatné veci 
nevydržia-remeň, pohon.... 
Tomáš – traktor nie je stavaný na veľkú záťaž, napríklad drevo... 
Nakoľko sa do diskusie už  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 20.00  hod.    
 
   
                                                                                                                  ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
  

Overovatelia zápisnice : 
 
 

Mgr. Alexandra Dankaninová ....................................... 
 

                Tomáš Ján                   ....................................... 
 
 

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

 
 

 


