
 OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z ustanovujúceho   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou, 
konaného dňa  27.novembra 2022 o 15.00  hod. v Múzeu Pavla Horova 

 v Bánovciach nad Ondavou. 
 
Prítomní: 
a)  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b)  poslanci OZ: 
      Čuhaničová Mária, Gabzdylová Blanka, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin, Janinda Radovan,  
      Janinda Tomáš, Maťáš Ladislav. 
c)  Ostatní prítomní: 
     Lenka Sykorová  – predsedníčka MVK 
     Marta Mišková  – hlavná kontrolórka obce 
     Beata Baková – účtovníčka 
     Ingrid Maďarová – referentka 
     Mgr. Alexandra Dankaninová  
     Lukáš Dobák 
     Peter Ľoch 
 
1. Úvod  : Hymna Slovenskej republiky. 
 
a)  Otvorenie  
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Bánovciach nad Ondavou otvorila zástupkyňa  
starostky obce Ľudmila Geročová, ktorá  prítomných privítala a konštatovala, že na ustanovujúcom 
zasadnutí OZ je z celkového počtu   7 novozvolených poslancov OZ  prítomných 7 poslancov, takže 
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
     Ďalej dodala, že ustanovujúce  zasadnutie OZ  sa bude riadiť  Metodickým pokynom  Ministerstva 
vnútra SR zo dňa 16.11.2018  a  programom, ktorý bol doručený  na pozvánke a ktorý bude po akte 
zloženia sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov  obecného zastupiteľstva  
doplnený a navrhnutý na schválenie. 
 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
      Za zapisovateľ ku bola   určená   :                  Marta Mišková      
       Za overovateľov zápisnice boli poverení :   Mária  Čuhaničová 
                                                                                   Ladislav Maťáš 
 
c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva. 
 So zápisnicou o výsledku volieb na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva oboznámila 
predsedníčka  miestnej volebnej komisie pani Lenka Sykorová. Zároveň oboznámila o vzdaní sa 
mandátu poslankyne OZ p. Hudackej .  Po prečítaní  odovzdala novozvolenej starostke obce a 
novozvoleným poslancom OZ osvedčenie o zvolení. 
 
d)Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 



Zástupkyňa starostky obce p. Ľudmila Geročová  vyzvala  starostku obce  Ľudmilu Ďurčákovú 
o prečítanie sľubu starostky obce a následne o jeho podpísanie.  Po prečítaní sľubu starostky obce a 
jeho podpísaní odovzdala starostke obce p. Ľudmile Ďurčákovej insígnie, zablahoželala  jej k zvoleniu 
a do ďalšej práce jej zaželala veľa úspechov, trpezlivosti a tvorivých nápadov  a odovzdal jej vedenie 
schôdze.  
 
e)Zloženie  sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva  
Starostka obce  p. Ľudmila Ďurčáková vyzvala prítomných, aby povstali a prečítala sľub poslanca 
Obecného zastupiteľstva . Po prečítaní  ich vyzvala, aby v abecednom poradí pristupovali ho podpísať, 
tak ako ich bude čítať : 
1.    Čuhaničová         Mária  

2.    Gabzdylova         Blanka                       

3.    Geročová            Ľudmila                      

4.    Horňák                Martin                  

5.    Janinda               Radovan                     

6.    Janinda               Tomáš                         

7.    Maťáš                  Ladislav     

      Po podpísaní sľubu skonštatovala, že všetci poslanci zložili zákonom predpísaný sľub bez výhrad 
a tak sa stali  právoplatnými poslancami OZ v Bánovciach nad Ondavou s hlasom rozhodujúcim 
a srdečne im zablahoželala.  
V závere skonštatovala, že na dnešnom prvom zasadnutí OZ z celkového počtu 7 poslancov OZ  je 
prítomných 7  poslancov, takže  zasadnutie obecného zastupiteľstva je spôsobilé rokovať a je 
uznášania schopné. 
 
f) Príhovor starostky obce  
Starostka vo svojom vystúpení sa poďakovala svojim voličom za dôveru, zablahoželala  novozvoleným 
poslancom k zvoleniu  a poďakovala sa  prítomným odchádzajúcim poslancom za spoluprácu.  
Ďalej informovala  poslancov :  
a) so zákonom  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý  určuje práva i povinnosti  poslancov OZ. 
Zo zákona vyplýva, že obecné zastupiteľstvo má byť najmenej raz za 3 mesiace. Dodala, že zasadnutie 
OZ sa uskutočňuje  podľa potreby, ale určite častejšie, ale bude potrebné upresniť, kto robí na 
zmeny, aby sa zasadnutia OZ  mohli uskutočniť tak, aby sa ho mohli zúčastniť všetci poslanci.       
b) Starostu podľa § 13b odst. 1, 3 a 4 zákona 369/1990 o obecnom zriadení zastupuje zástupca 
starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od 
zloženia sľubu starostu. Dodala, že u  nás je zaužívaná prax, že zástupcom sa stáva  poslanec,  ktorý 
získal vo voľbách  najvyšší počet hlasov. V našom prípade najvyšší počet hlasov získala p. Geročová 
Ľudmila. Na základe výsledkov volieb som touto úlohou poverila p. Geročovú Ľudmilu – poslankyňu 
OZ na celé volebné obdobie, ktorá toto poverenie prijala. 
c) K plánu  práce dodala, že každoročne si na 1. Zasadaní OZ  v roku  vypracujeme plán práce, ktorý sa 
snažíme splniť. Ona už  má za seba pripravený takýto plán, ale oslovila poslancov, aby  si do 
najbližšieho OZ pripravili svoje návrhy.  
V závere svojho vystúpenia zaželala novozvoleným poslancom veľa zdravia a úspechov pri plnení 
svojej poslaneckej činnosti. 
Na základe predloženej správy o výsledku volieb na starostu obce a poslancov OZ bol predložený  

 
Návrh na Uznesenie číslo 1 

z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 

A. B e r i e  na vedomie: 



1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

2. oboznámenie  o vzdaní sa mandátu poslankyne OZ p. Hudackej . 
3. vystúpenie novozvolenej starostky obce  
 
B. k o n š t a t u j e, ž e  
1. novozvolená starostka obce Ľudmila Ďurčáková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce.  
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného  
    zastupiteľstva: 
    1.    Čuhaničová         Mária  

    2.    Gabzdylova         Blanka                       

    3.    Geročová            Ľudmila                      

    4.    Horňák                Martin                  

    5.    Janinda               Radovan                     

    6.    Janinda               Tomáš                         

    7.    Maťáš                  Ladislav    

  

Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária, Gabzdylová Blanka, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin,  Janinda   Radovan,   
        Janinda Tomáš, Maťáš Ladislav. 
 Proti: -0-         
 Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 Pracovná časť 
 Starostka obce p. Ľudmila Ďurčáková predložila návrh programu rokovania OZ, ktorý bol doručený  
na pozvánke,  ktorý bol následovný: 
 2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
 3.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať   
      a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 4.  Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  a náplne ich práce. 
 5. Určenie platu starostky obce. 
 6. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou . 
 7.  Diskusia 
 8. Záver     
 
K  predloženému návrhu  programu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, ani 
doplňujúce návrhy.  
Za návrh programu  hlasovali všetci prítomní poslanci :   
 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária, Gabzdylová Blanka, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin, Janinda   Radovan,   
         Janinda Tomáš, Maťáš Ladislav. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-                                   
  
3.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať   a viesť zasadnutia  
     obecného zastupiteľstva. 
Starostka  oboznámila poslancov  OZ  so zákonom 369/1990  o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov podľa, ktorého je potrebné poveriť poslanca OZ zvolávaním OZ : 
 
 podľa § 12  -  odst. 2  prvá veta  



    -  ak starosta nezvolá zasadnutie OZ  najmenej raz za tri  mesiace, 
 
    -podľa odst. 3 tretia veta 
   -  ak starosta  nezvolá zasadnutie OZ ak o zvolanie požiada 1/3 poslancov do 15 dní od doručenia  
       žiadosti na jeho konanie 
   -  ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie  OZ do 30 dní  od vykonania volieb  , zasadnutie sa  
      uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. 
   -  ak  starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto  zvolané zasadnutie  obecného  
      zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný  alebo odmietne viesť zasadnutie  
      obecného zastupiteľstva, vedie ho iný   poslanec poverený obecným zastupiteľstvom 
 
     odst. 5  piata veta  
    - ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ alebo  o jeho zmene, stráca  
       právo viesť zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je  
       prítomný alebo odmietne viesť   zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ. 
 
     Odst. 6 tretia veta 
     - Ak na zasadnutí OZ  požiada k prerokúvaným bodom o slovom poslanec  a starosta mu neudelí  
       slovo, stráca právo viesť zasadnutie OZ. Vedie ho  zástupca starostu.  Ak zástupca starostu nie je  
       prítomný alebo odmietne    viesť  zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ. 
 
V súvislosti s dodržaním ustanovení podľa § 12 zákona 369/1990 o obecnom zriadení predložila  
návrh, aby OZ touto úlohou poverilo poslankyňu  OZ Ľudmilu Geročovú. 
Nakoľko zo strany poslancov k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky, bol predložený  
 

 Návrh na Uznesenie číslo 2 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  
P o v e r u j e  

1. Poslankyňu OZ  p. Ľudmilu Geročovú –zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a 
ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  

 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária, Gabzdylová Blanka, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin, Janinda   Radovan,   
         Janinda Tomáš, Maťáš Ladislav. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-                                   
  
 4.  Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  a náplne ich práce. 
Predkladá:  Ľudmila Ďurčáková - starostka obce 
Podľa  § 15 zákona  č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecné 
zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné  poradné, iniciatívne a kontrolné 
orgány.  Navrhla, aby boli zriadené  tieto komisie a :  

a) povinná je komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii  
verejných    funkcionárov 

       b)  Komisia finančná a inventarizačná 
       c)  komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícii 
       d) kultúrna komisia 



Voľba predsedov a členov komisií môže byť tajná alebo verejná.  Predložila návrh, aby voľba  bola 
verejná. Poslanci s návrhom súhlasili . Predložila návrh na predsedov a členov komisie: 
 
a) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
Členmi komisie môžu byť výlučne poslanci OZ a preto predkladám návrh, aby komisia pozostávala zo 
všetkých poslancov OZ a to  : 
1  Geročová   . Ľudmila  -   predsedníčka komisie  
2. Čuhaničová         Mária  
3. Gabzdylova         Blanka                       

4. Horňák                Martin                  

5. Janinda               Radovan                     

6. Janinda               Tomáš                         

7. Maťáš                  Ladislav           

 

b)  Komisia finančná a inventarizačná 
  Gabzdylová  Blanka -  predseda komisie 
  Členovia komisie :  Janinda Tomáš, Geročová Ľudmila             
c) Komisia na ochranu verejného  poriadku a vybavovania sťažností a petícií 
    Ladislav Maťáš   – predseda komisie  
    Členovia komisie : Čuhaničová   Mária,  Janinda   Radovan ,  Horňák  Martin               
d) Kultúrna komisia: 
     Geročová Ľudmila  – predseda komisie  
     - za členov komisie poslancov :  Čuhaničová   Mária       

                                      Gabzdylova    Blanka                       

     - za členov neposlancov :            Anna Majerníková  kronikárka 
                                       Jana  Ďuríková – riad, MŠ 

                                         
Zároveň predložila náplň  práce jednotlivých komisií: 
     a)  Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
           - Preverenie nezlučiteľnosti  a majetkové pomery starostky obce – prehodnotenie majetkového  
             priznania.   (Pozn. do 30 dní od zvolenia) 
     b)   Komisia finančná a inventarizačná: predkladá návrhy na príprave rozpočtu obce, návrhy na  
             miestne poplatky, vykonáva inventarizáciu pokladničnej hotovosti pokladne OcÚ,  majetku  
             obce. 
      c)   Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 
             - rieši sťažností občanov obce, vybavuje a posudzuje petície občanov obce.  
      d)   Kultúrna komisia sa zaoberá prípravou kultúrnych akcií v obci a prípravou  
             vydávania Obecných novín. Spolupracuje s ostatnými komisiami. Plní úlohy uložené  
             uzneseniami OZ.     
     
Po zriadení komisií, voľbe členov komisií a prejednania náplne práce jednotlivých komisií bol 
predložený  

 Návrh na Uznesenie číslo 3 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

 
1. Z r i a ď u j e: 
        Komisie: 



a) Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
podľa zákona 357/2004 Z.z.  

b) Komisiu finančnú a inventarizačnú 
c) Komisiu na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 
d) Kultúrnu komisiu 

 
2. U r č u j e : 
       Náplň práce komisie: 

a) Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
- Preverenie nezlučiteľnosti  a majetkové pomery starostky obce – prehodnotenie 

majetkového priznania.   
 

b) Komisia finančná a inventarizačná: predkladá návrhy na príprave rozpočtu obce, návrhy 
na miestne poplatky, vykonáva inventarizáciu pokladničnej hotovosti pokladne OcÚ, 
 majetku obce. 

 
c) Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 

- rieši sťažností občanov obce, vybavuje a posudzuje petície občanov obce.  
 

  d)  Kultúrna komisia sa zaoberá prípravou kultúrnych akcií v obci a prípravou  
             vydávania Obecných novín. Spolupracuje s ostatnými komisiami. Plní  
              úlohy uložené uzneseniami OZ.      
   3.  Volí  

a)  Za predsedu komisie Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií   
verejných funkcionárov podľa zákona 357/2004 Z.z...................... Geročovú Ľudmilu 

            - Za členov komisie poslancov OZ:    
                Čuhaničová       Mária  
                Gabzdylova       Blanka                       
                Horňak               Martin 
                Janinda                Radovan                     
                Janinda               Tomáš                         
                Maťáš                  Ladislav                                                                                                    
   

b) Za predsedu  finančnej a inventarizačnej komisie poslanca OZ:  
      Gabzdylová  Blanka -  predseda komisie 

Členovia komisie :  Janinda Tomáš, Geročová Ľudmila 

c) Za  predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 
poslanca OZ :  Ladislav Maťáš    

          za členov komisie poslancov :  Čuhaničová  Mária,  Janinda  Radovan   
                                                            

d) Za predsedu Kultúrnej komisie poslankyňu OZ :     Geročová  Ľudmila 
- za členov komisie poslancov :  Čuhaničová   Mária       

                                                    Gabzdylova       Blanka                       
             - za členov neposlancov :                   Anna Majerníková 

                                                   Jana  Ďuríková 
 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária, Gabzdylová Blanka, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin, Janinda   Radovan,   



         Janinda Tomáš, Maťáš Ladislav. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-           
                           
 5. Určenie platu starostu obce. 
S návrhom na určenie platu starostke obce od 27. Novembra 2022  predniesla Ľudmila Geročová –, 
ktorá k tomu dodala,  že starostke obce podľa  § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov,  
patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 
podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat  starostky obce  
nemôže byť nižší, ako je to ustanovené v § 3.Obecné zastupiteľstvo môže podľa § 4 odst. 2  tento plat 
rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Starostovi patrí plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 
Navrhla   starostke obce Bánovce nad Ondavou Ľudmile Ďurčákovej s účinnosťou  od 28. Novembra 
2022  podľa § 3   odst. 1 zákona NR SR 253/1994 Z. z. o právnom postavení    a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie základného platu  o 30 %  
podľa  § 4 odst. 2 o právnom postavení a platových pomeroch starostov    s následnou valorizáciou 
podľa vývoja  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca  v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok. V závere k tomu dodala, že 
starostka nie je začiatočníčka, má za sebou štyri  volebné obdobia a výsledky jej práce  vidieť v obci.  
Nakoniec dodala, že starostovia nemajú nárok na koncoročné odmeny, ale na základe pracovných 
výsledkov  OZ môže svojim rozhodnutím kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť základný plat aj v priebehu 
roka.  
 
V rámci diskusie vystúpili:  
 p. Maťáš  – posl. OZ nesúhlasil s navýšením o 30 %,  navrhol zvýšenie základného platu o 20 %. 
Horňak  Martin – poslanec OZ súhlasil  s predloženým návrhom t.j. 30 %.  
Janinda   Radovan – poslanec OZ mal dotaz, či tieto percenta sú záväzné na celé funkčné obdobie. 
Marta Mišková – HK k tomu dodala, že zvýšenie základného platu o percenta je v právomoci OZ.  OZ 
môže svojím rozhodnutím percenta kedykoľvek zmeniť. V prípade, že OZ chce ku koncu roka odmeniť 
starostku obce za dobré výsledky  môže jej aj na jeden mesiac zvýšiť percenta alebo znížiť.  
Ostatní poslanci s predloženým návrhom jednohlasne súhlasili. 
 Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 1. 
Po predložení návrhu a vznesených diskusných príspevkov bol predložený  
 

 Návrh na Uznesenie číslo 4 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
1.určuje  
    Plat starostke obce Bánovce nad Ondavou Ľudmile Ďurčákovej s účinnosťou 
    od 28. Novembra  2022  podľa § 3   odst. 1 zákona NR SR 253/1994 Z. z. o právnom postavení  
    a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
    zvýšený o 30 % podľa § 4 odst. 2 o právnom postavení a platových pomeroch starostov  
    s následnou valorizáciou podľa vývoja  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca  

    v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu Slovenskej republiky za    
    predchádzajúci kalendárny rok. 
 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária, Gabzdylová Blanka, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin, Janinda   Radovan,   



         Janinda Tomáš,  
Proti: Maťáš Ladislav. 
Zdržali sa hlasovania: -0-            
                        
 6. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou . 
Starostka informovala poslancov OZ, že pri  výbere finančných prostriedkov z účtu alebo pri  
prevodoch z účtov Obce Bánovce nad Ondavou musia byť vždy dva podpisové vzory.  Navrhla,  aby to 
bola  vždy starostka obce  resp. poslanec OZ a pracovníčky Obecného úradu a to : 
                                                 Ľudmila Ďurčáková - starostka obce  
                                                 Ľudmila Geročová  – poslankyňa OZ 
                                                 Mgr.  Beata Baková –účtovníčka 
                                                 Bc. Ingrid Maďarová - referentka 
Nikto z nich nemôže robiť prevody samostatne, ale vždy dvaja.  
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky, ani  iné pozmeňujúce návrhy bol 
predložený  

 Návrh na Uznesenie číslo 5 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
1. S ch v á ľ u j e:  

     Podpisové vzory pre styk s bankou:     
                                                 Ľudmila Ďurčáková - starostka obce  
                                                 Ľudmila Geročová  – poslankyňa OZ 
                                                 Mgr.  Beata Baková –účtovníčka 
                                                 Bc. Ingrid Maďarová - referentka 
 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária, Gabzdylová Blanka, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin, Janinda   Radovan,   
         Janinda Tomáš,  
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: Maťáš Ladislav. 
                          
 8.  Diskusia 
Starostka informovala poslancov že  Ing. Ihnatová Silvia poslala o Obec e-mail s prosbou informovať  
o zámere firmy   INTERAGROS a.s. na stavbu   VYSTAVBA SKLADU NA TEKUTÉ HNOJIVÁ  ,Starostka im 
predložila zámer a upozornila na možné nebezpečenstva. 
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, diskusia bola ukončená. 
 
9. Záver 
V závere vystúpila starostka obce, ktorá ukončila ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
v Bánovciach na Ondavou  poďakovala sa prítomným za účasť a vyjadrila presvedčenie, že spoločnými 
silami všetkých poslancov sa podarí zvládnuť  náročné úlohy, ktoré pred nami stoja. Do ich ďalšej 
spoločnej práce im zaželala veľa zdravia a pracovného elánu a tým zasadnutie OZ ukončila o 20.15 
hod.  
  
                                                                                                                  ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
  

Overovatelia zápisnice : 
 



Čuhaničová Mária   .................................... 
 

                                                              Maťáš  Ladislav   ....................................... 
 
 
Zapísala: 
Marta Mišková 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


