
U Z N E S E N I A  
Z USTANOVUJÚCEHO  ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  BÁNOVCIACH NAD 

ONDAVOU 

zo dňa   27. Novembra 2022 

 

Číslo  1 – 5 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:  
 
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.  
3. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 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.  
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a    
    predsedov komisií.  
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.  
6. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou . 
   
K bodu číslo 1. 
 Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  
 

Uznesenie číslo 1 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou  

zo dňa 27. novembra 2022 

 
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 novozvoleného starostu   
 
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.    Horňak                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-     
                     

  
V Bánovciach nad Ondavou  5. decembra  2022                                       Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                             Starostka obce 
 
 

K bodu číslo 3. 
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 
tretia veta zákona o obecnom zriadení.  
 

Uznesenie číslo 2 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou  

zo dňa 27. novembra 2022 

 
 

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

1. poslankyňu OZ  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-                                  
 
 
V Bánovciach nad Ondavou  5. decembra  2022                                       Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                             Starostka obce 
 
 
 
K bodu číslo 4.  
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov 
komisií  
 
 

Uznesenie číslo 3 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou  

zo dňa 27. novembra 2022 

 
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 : 
       Nápĺň 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  

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

            - Za členov komisie poslancov OZ:    
                Čuhaničová       Mária  
                Gabzdylova       Blanka                       

                Horňak               Martin 

               Janinda                Radovan                     

               Janinda               Tomáš                         

               Maťáš                  Ladislav                                                                                                    

   

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

Členovia komisie :  Janinda Tomáš, Geročová Ľudmila 

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

          za členov komisie poslancov :  Čuhaničová  Mária,  Janinda  Radovan   
                                                            

c) Za predsedu Kultúrnej komisie poslankyňu OZ :   Ľudmila  Geročová  

- za členov komisie poslancov :  Mária Čuhaničová          
                                                    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-                                     
 
V Bánovciach nad Ondavou  5. decembra  2022                                       Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                             Starostka obce 
 

K bodu číslo 5. 
 Určenie platu starostky obce  
 
 

Uznesenie číslo 4 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou  

zo dňa 27. novembra 2022 

 
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-            

 
V Bánovciach nad Ondavou  5. decembra  2022                                       Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                             Starostka obce 

 
 K bodu číslo 6.  

Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou . 
 

Uznesenie číslo 5 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou  

zo dňa 27. novembra 2022 

 
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. 
 
V Bánovciach nad Ondavou  5. decembra  2022                                       Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                             Starostka obce 
 


