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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z 2.   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 konaného  dňa 14. decembra 2022 o 17.00 hod. v kancelárii Obecného úradu 

v Bánovciach nad Ondavou 
 
Prítomní: 
a)  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b)  poslanci OZ: 
      Čuhaničová Mária, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin, Janinda Radovan, Janinda Tomáš, 
      Maťáš Ladislav. 
      Neprítomná ospravedlnená:  Gabzdylová Blanka, 
c)  Ostatní prítomní: 
     Marta Mišková  – hlavná kontrolórka obce 
     Mgr.  Beata 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.  Odborné  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného  rozpočtu obce  Bánovce  nad  
         Ondavou na roky 2023-2025 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2023. 
         Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2023-2025 a návrh  rozpočtu  
         na  rok  2023. 
    5. Rozpočtové opatrenie číslo 5/2022. 
    6. Návrh VZN číslo 4/2022 dodatok č.1 k VZN 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a v školskom  
        zariadení  zriadených obcou Bánovce nad Ondavou 
    7. Návrh VZN číslo 5/2022 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady  na území obce.  
    8. Senior centrum Šírava – žiadosť o  finančný príspevok na prevádzku poskytovanej služby  pre  
        občana našej obce  ( klient Vladimír Polák Bánovce nad Ond.) 
    9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023.  
  10.  Kronika za rok 2020 a 2021. 
  11.  Rôzne: 

         a) informácia o environcentre VO firma a stavebný dozor 

         b) vybavenie kuchyne na OU 

         c)  obecné noviny 

         d)  garáž a obsluha traktora 
           e)  Oplotenie kompostoviska a bocianie hniezdo 
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  12.  Diskusia 
  13.  Z á v e r          
 Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin,  Janinda   Radovan,  Janinda Tomáš,    
         Maťáš Ladislav. 
 Proti: -0-         
 Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
2.  Určenie zapisovateľa a  určenie overovateľov zápisnice 
 
Za  zapisovateľku poverujem  :              Marta  Mišková 

 
Za overovateľov zápisnice poverujem :     Čuhaničová Mária 
                                                                            Janinda  Radovan     
                                   
3.   Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ. : 
Posledné zasadnutie OZ sa uskutočnilo  27. 11. 2022, na ktorom boli prijaté  uznesenia od čísla  1 - 5. 
Uznesenia boli splnené.  

Návrh na Uznesenie číslo  6 
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  27. 11. 2022. 
 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin,  Janinda   Radovan,  Janinda Tomáš,    
         Maťáš Ladislav. 
 Proti: -0-         
 Zdržali sa hlasovania: -0-     
 Uznesenie bolo prijaté. 
 
4.  Odborné  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného  rozpočtu obce  Bánovce  nad  
Ondavou  na roky 2023-2025 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2023. 
 Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2023-2025 a návrh  rozpočtu na 

 rok  2023. 

Predkladá:  Mgr.Beáta Baková – účtovníčka OcÚ  
podrobne oboznámila poslancov  so štruktúrou rozpočtu a s  návrhom rozpočtu.   Návrh rozpočtu bol 
doručený všetkým poslancom.  
 Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu.  
Diskusia: 
Starostka  obce k tomu dodala, že návrh rozpočtu je spracovaný tak, aby sa pokryli nutné výdavky 
obce na chod samosprávy , nakoľko ešte nebol schválený štátny rozpočet a obec nevie koľko dostane 
podielových daní od štátu.  Z toho dôvodu nie sú ani rozpočtované kapitálové výdavky na investičné 
akcie.   
Janinda Tomáš – obec toho roku nebude mať finančné  prostriedky  na kapitálové  výdavky, takže sa 
neurobí nič. 
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Starostka  - v  prípade navýšenia príjmov z podielových daní od štátu sa urobí zmena rozpočtu 
a naplánujú sa nejaké investičné akcie. Preto požiadala poslancov, aby aj oni predložili svoje návrhy, 
čo by chceli v obci urobiť.  
Nakoľko poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky a doplňujúce návrhy bol predložený 

Návrh na Uznesenie číslo 7 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
K odbornému  stanovisku  hlavnej  kontrolórky k  návrhu viacročného  rozpočtu obce  Bánovce   

nad Ondavou   na roky 2023-2025 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2023. 
K návrhu  viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2023-2025 a k návrh rozpočtu 

na rok  2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 
I. Berie na vedomie: 
   a)   Odborné stanovisko HK k návrhu  viacročného  rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou   na  
          roky 2023-2025 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2023. 
   b)   Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2023-2025 a návrh  
          rozpočtu na rok  2023. 
   c)    Informáciu MF SR so zavedením  rozpočtového informačného systému od 1.1.2014 v zmysle        
          zákona číslo  426/2013 zo dňa 29. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo                             
         583/2004 Z. z. o územnej samospráve. 
 
II. Rozhodlo, že 
 V  zmysle zákona číslo   426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013,ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo  
583/2004 Z. z. o územnej samospráve § 4 ods. 5 nebude uplatňovať programový rozpočet na rok  
2023. 
 
III. Schvaľuje: 
     Rozpočet obce Bánovce nad Ondavou na rok 2023 takto: 

- Rozpočtové príjmy vo výške ..........................................   294 300,00  Eur 
- Rozpočtové výdavky vo výške   .....................................    294 300,00   Eur 

 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin,  Janinda   Radovan,  Janinda Tomáš,    
         Maťáš Ladislav. 
 Proti: -0-         
 Zdržali sa hlasovania: -0-     
 Uznesenie bolo prijaté, rozpočet bol schválený. 
 
 5. Rozpočtové opatrenie číslo 5/2022 zo dňa 14.12.2022. 
Predkladá: Mgr. Beáta    Baková     - účtovníčka   
V úvode oboznámila poslancov, že v zmysle § 11 odst. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení 
369/1990 Zb. OZ schvaľuje  rozpočet obce a jeho zmeny.  Zmenu rozpočtu  môže vykonávať aj 
starostka obce  a to v rozsahu určenom zastupiteľstvom. Prechádzajúce OZ určilo starostke obce 
vykonávať  zmenu rozpočtu obce  do výšky 5 000,00 Eur s tým, že na nasledujúcom zasadnutí OZ 
o zmene rozpočtu  informuje OZ.  K rozpočtovému opatreniu dodala, že rozpočtové opatrenie bolo 
doručené všetkým  poslancom. Podrobne oboznámila s jednotlivými položkami  a dodala že zmenou 
rozpočtu je potrebné zvýšiť výdavky v kapitálovou rozpočte a to hlavne pri stavebných úpravách 
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budovy obecného úradu a Múzea Pavla Horova a v komunitnom centre.  Rozpočtové opatrenie bolo 
doručené všetkým poslancom a tvorí prílohu zápisnice. 
V diskusii vystúpili: 
 Geročová – posl. OZ mala dotaz, koľko finančných prostriedkov  zostalo na  RF po rekonštrukcii 
obecného úradu 
Bakova– Aktuálny stav ku dnešnému dňu na RF je 16 912,08 Eur.  
Starostka ešte dodala,  že štát  nariadil poukázať zamestnancom   500,00 Eur odmenu s tým, že tieto 
budú refundované. Obec ich vyplatila, aby  dodržala cit. zákon,  avšak doposiaľ zo štátu neboli tieto 
finančné prostriedky poukázané obci,  bude sa musieť robiť zmena rozpočtu.  
Nakoľko zo strany poslancov neboli vznesené ďalšie pripomienky bol predložený 
 

 Návrh na Uznesenie číslo 8 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

K rozpočtovému opatreniu číslo 5/2022 k 15.12.2022 
 
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.S ch v a ľ u j e: 
  a) zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie  číslo 5/2022 k 15.12.2022 rozpočtové  opatrenia tvorí    
      prílohu  zápisnice. 
  b) čerpanie RF vo výške 119 879,30 Eur na stavebné úpravy obecného úradu a Múzea Pavla  
      Horova  a komunitného centra. 

 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária,, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin,  Janinda   Radovan,   Janinda Tomáš,  
         Maťáš Ladislav. 
 Proti: -0-         
 Zdržali sa hlasovania: -0-     
Uznesenie bolo prijaté. 
   
 6. Návrh  dodatok č.1 k VZN 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a v školskom zariadení     

zriadených obcou Bánovce nad Ondavou 

Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce  

MŠ  SR vydáva usmernenie – finančné pásma pre stravníkov ŠJ. Pre obec je výhodné 2. pásmo, aby sa 
mohlo podať kvalitné jedlo pre deti. Zvýšenie o 0,36 centov. Vedúcou ŠJ je p.  Balážová- vedúca 
stravovne zo ZŠ Trhovište. Je to pre obec výhodné. Ušetrí sa na mzdách.  
Diskusia: 

Geročová a ostatní súhlasili poslanci OZ s navýšením za stravné v ŠJ od 1.1.2023 o 36 centov oproti 

minulému roku.  V závere bol predložený   

 Návrh na Uznesenie číslo 9 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh  dodatok č.1 k VZN 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ     
   a v školskom zariadení    zriadených obcou Bánovce nad Ondavou 

 
Hlasovanie:   
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Za:   Čuhaničová Mária,, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin,  Janinda   Radovan,  Janinda Tomáš,       
         Maťáš Ladislav. 
 Proti: -0-         
 Zdržali sa hlasovania: -0-     
 uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Návrh  dodatok č.1 k VZN 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a v školskom zariadení  zriadených 

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    dodatok č.1 k VZN 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a v školskom zariadení    zriadených 
obcou Bánovce nad Ondavou od 1.1.2023. 
 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária,  Geročová  Ľudmila, Horňák Martin,  Janinda   Radovan,  Janinda Tomáš,  
         Maťáš Ladislav. 
 Proti: -0-         
 Zdržali sa hlasovania: -0-     
VZN bolo prijaté. 
 
 
7. Návrh VZN číslo 4/2022 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady  na území obce.  
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
Návrh na zvýšenie odpadu o 20 % t.j. 2,00 Eur na osobu od 1.1.2023, t.j. na 12,00 Eur.  
Obec dopláca z vlastného rozpočtu cca 6 000,00 Eur,  čo je v rozpore so zákonom.  
Poslanci – koľko problémových rodín je v obci, čo neplatia za odpad.  
Starostka obce - Je to cca 5 rodín. Niektorí sa zdržiavajú v zahraničí a niektorí po upozornení zaplatili, 
pozabudli. Oboznámila so zmenami oproti minulému OZ. 
Janinda Tomáš – súhlasil s navrhovanou sumou.  S týmto návrhom súhlasili aj ostatní poslanci. 
Horňak Martin – súhlasil, nakoľko ceny stúpajú aj na PHM. 
Maťaš – hovoril o systému zvozu TKO v Mi – Technické služby. 
Starostka – treba triediť odpad, v MŠ sa zberá kuchynský odpad.  Tých, ktorí triedia odpad zvýhodniť. 
Je to problém. Každý tvorí odpad.   
Po predložení návrhu VZN a vznesených diskusných príspevkov bol predložený 
 

 Návrh na Uznesenie číslo 10 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. prerokovalo 
   Predložený návrh VZN číslo 4/2022 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady  na  
   území obce. 
 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin,  Janinda   Radovan, Janinda Tomáš, 
         Maťáš Ladislav. 
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 Proti: -0-         
 Zdržali sa hlasovania: -0-     
Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

Návrh VZN číslo 4/2022 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady  na území obce 

 
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 4/2022 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady  na území obce. 
 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária,  Geročová  Ľudmila, Horňák Martin,  Janinda   Radovan,  Janinda Tomáš,    
         Maťáš Ladislav. 
 Proti: -0-         
 Zdržali sa hlasovania: -0-     
VZN bolo prijaté. 
 
 8. Senior centrum Šírava – žiadosť o  finančný príspevok na prevádzku poskytovanej služby  pre  
     občana našej obce  ( klient Vladimír Polák Bánovce nad Ond. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
oboznámila poslancov so žiadosťou Senior centrum Šírava  o finančný príspevok na prevádzku pre 
občana obce Vladimíra Poláka. Dodala, že  menovaný má nízky dôchodok , ktorý nepostačuje za 
poskytované služby. Jeho dôchodok je cca 400,00 Eur, je bezmajetný a má v obci trvalý pobyt. 
V takých prípadoch má obec zo zákona povinnosť  prispievať. Jedná sa o sumu od 137,00 Eur, 
minimum je 100,00 Eur mesačne.  
Diskusia: 
Poslanci sa jednohlasne zhodli o výške príspevku 100,00 Eur. Bol predložený návrh na 
 

Návrh na Uznesenie číslo 11 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. B e r i e  na vedomie: 
  Oboznámenie so žiadosťou  Senior centrum Šírava  o  finančný príspevok na prevádzku   
  poskytovanej  služby  pre občana našej obce  ( klient Vladimír Polák Bánovce nad Ond.) 
 
II.  S ch v á ľ u je  
     finančný príspevok pre Senior centrum Šírava  na prevádzku  poskytovanej  služby  pre občana  
      našej obce  ( klient Vladimír  Polák  Bánovce nad Ond.) vo výške 100,00 Eur od 1.1.2023.  
 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin,  Janinda   Radovan,  Janinda Tomáš,  
         Maťáš Ladislav. 
 Proti: -0-         
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 Zdržali sa hlasovania: -0-     
Uznesenie bolo prijaté. 
 
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023.    

Predkladá: Marta Mišková – HKO obce 
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zaslaný všetkým poslancom e-mailovou poštou.  
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky ani doplňujúce návrhy bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 12 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I.Schváľuje: 
   Plán kontrolnej činnosti  HK na I. Polrok 2023. 
 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária, Geročová  Ľudmila, Horňák Martin,  Janinda   Radovan,   Janinda Tomáš,  
        Maťáš Ladislav. 
 Proti: -0-         
 Zdržali sa hlasovania: -0-     
Uznesenie bolo prijaté. 
 
10.  Kronika za rok 2020 a 2021. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
K tomu dodala, že text do kroniky bol doručený všetkým poslancom a požiadala ich o doplnenie.  
Obecnú kroniku vedie Anna Majerníková . Ďalej dodala, že kronikárke sa vypláca odmena za jeden  
rok 100,00 Eur t. j. za roky 2020 a 2021 je to 200,00Eur plus odmena za účasť na zasadnutí kultúrnej 
komisie 10,00 Eur. 
Poslanci nemali k textom do kroniky žiadne doplňujúce  návrhy a bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo 13 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I.Schváľuje: 
   Text do kroniky obce za rok 2020 a 2021 a vyplatenie odmeny a 10,00 Eur za účasť na zasadnutí  
    kultúrnej komisie spolu 210,00 Eur pre kronikárku obce Annu Majerníkovú. 
 
Hlasovanie:   
Za:   Čuhaničová Mária,  Geročová  Ľudmila, Horňák Martin,  Janinda   Radovan,   Janinda Tomáš, 
         Maťáš Ladislav. 
 Proti: -0-         
 Zdržali sa hlasovania: -0-     
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 11.  Rôzne. 
Starostka podala informáciu o : 
a)  Environcentre VO firma a stavebný dozor  
      t.j.  kino bola podaná žiadosť, vyhodnotenie ešte nebolo a presúva sa do budúceho roku.  Celkové 
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      náklady sú   357 957,00 Eur – vysúťažená suma . Verejné obstarávanie sa uskutočnilo cez Vestník.  
      VO vyhrala   firma STAMI  Michalovce. Zabezpeka firmy je 9 000,00  Eur. Firma vyhrala a žiada  
      o vrátenie   zebezpeky. Verejné obstarávanie sa uskutočnilo aj na stavebného dozora.  Vysúťažil sa  
      Ing. Juraj Danko z Trebišova – stavebný dozor – odmena je 5 250,00 Eur.  S firmou sa uzavrela  
      zmluva,  práce sa urobia za 40 dní, čo je prekvapujúce.  
     Poslanci , či práce budú urobené kvalitne.  
      Poslanec Radovan Janinda, mal dotaz čo sa urobí za tých 40 dní.  
      Starostka, všetko podľa projektu.  Čaká sa na vyhodnotenie. 
b)    - vybavenie kuchyne na OU 
          starostka k tomu dodala, že v rámci stavebných úprav obecného úradu sa zriadila aj malá  
          kuchynka, ktorú je potrebné zariadiť kuchynskou linkou    - kuchynská linka je potrebná – podľa  
          finančnej situácie si ju obec zaobstará určite len nejakú najlacnejšiu aby bolo kde uvariť kávu 
pre hosti. 
          Horňák Martin – kuchynka je potrebná, nakoľko zamestnanci sú tu celý deň, aby si mali kde  
           ohriať jedlo resp. uvariť kávu. 
          Toho názoru boli aj ostaní poslanci. 
  c)   - obecné noviny 
           Noviny sú odnesené do tlačiarne a do Vianoc sa doručia do domácnosti. 
           Geročová -  požiadala poslancov o nové postrehy do novín.  
           Starostka vyzvala poslancov o príspevok do buducoročných novín v prípade , že majú 
vedomosti o aktivitách   našej mládeže – aktivity mladých ľudí pri účasti na  Maratóne v Košiciach 
alebo pri iných športových, kultúrnych  aktivitách alebo dosahujú dobre výsledky na umeleckej dráhe.  
    d) - garáž a obsluha traktora 
           Obec dostala traktor do prenájmu za 1,00 Euro na rok od PD Družstva z Trhovíšť. Ľudia majú    
            záujem o mlčovanie záhrad.   Problém je s jeho garažovaním. Teraz je umiestnený v skladových  
            priestoroch firmy  INTERAGROS, a. s., Piešťanská 3, 917 01 Trnava ,ktorá sa nachádza  
            v extraviláne obce pri žel.stanici Bánovce nad Ondavou. Je tu problém, že ho nemá kto  
            obsluhovať. Požiadala poslanca Horňáka Martina či by  mal záujem ho obsluhovať.   Nemal  
            záujem a odporučil mladého chlapca z obce, ktorý by si  chcel privyrobiť. Jedná sa o záhrady,    
            ktoré sa neobrábajú.  
            Ďalším problémom  je, že obec nemá garáž, kde by traktor parkoval.  Dodala, že urobila  
            prieskum na plechový garáž  a zistila, že cena je  1 360,00 Eur.  
     e)  - Oplotenie kompostoviska a bocianie hniezdo 
             oplotenie kompostoviska sa zrealizovalo. 
             Na základe sťažnosti občana obce, že bociany mu poškodzujú strechu, aby sa s tým niečo  
             urobilo obec  podala projekt a bola úspešná , osadila stĺp na obecný pozemok pri požiarnej 
zbrojnici ,  uvidí sa či bocian v jari  priletí. Je  potrebné znížiť strom a požiadala obecný úrad Malčice 
cestou Sociálneho podniku .  
             Máme objednanú firmu na drvenie konárov  
              Janinda   Radovan – dotaz-  čo s tým odpadom, či obec bude platiť. 
              Starostka – drť si zoberú a obec nebude mať náklady.   
           
 12. Diskusia  
V úvode diskusie  
starostka 
- oboznámila poslancov so zákonom 138/1991 o majetku obci, aby boli v obraze,  aký má dopad     
   tento zákon na obec. Dodala, že obec svoj majetok nemôže predať, výnimkou je osobitný zreteľ.    
   Obec ho v minulosti použila na majetkoprávné  vysporiadanie pozemkov u Lukáča ,Roku u  Michaely  
   Babjakovej r. Megisovej Bánovce nad Ondavou č. 3  a Pavliny Platonovej r. Papcunovej  Bánovce  
   nad Ondavou č.4.. Obec nemá pozemky na predaj. 
- ďalej informovala, že obec má služobné auto, ktoré bolo vyradené Políciou , Je v takom   
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   stave, že neprejde STK, ktorá mu teraz končí. Bude potrebné nájsť nejaké riešenie . Starostka 
napísala žiadosť na policiu o darovanie vyradeného vozidla   
, nakoľko služobné auto je pre obec potrebné.  
-  obec má Modrý plyn. Zmluva s obcou už končí.  Terajšia cena  za plyn 22,00 Eur Mega hodinu  Nová 
cena je 174,68 €/MWh + DPH modrý plyn a zmluva sa uzatvára na jeden rok.  
     V SPP je cena 201,00 Eur za mega hodinu zmluva sa uzatvára na dva roky a cena je pohyblivá  oni 
sa prispôsobujú trhu. Starostka podotkla že je to ťažké rozhodovanie .OZ sa dohodlo   že uzavrie 
zmluvu na jeden rok s elektrárňami ,,Modrý plyn.  
Maťaš - Svetelná výzdoba pri Maťašoj nesvieti.  
 - vymeniť staré dopravné značky po obci. Sú už  prestarlé.  Musia byť nové stĺpiky. Nové značky  
   na tie staré nepasujú. 5 ks – musia byť reflexné. Jeden stĺpik   pozinkovaný stoji 80,00 Eur 4 m,  
   dá sa rozdeliť napoly, avšak je potrebné dodržať výšku stĺpika.  
Janinda   Radovan,  či musí byť pozinkovaný stĺpik,  či to niekto kontroluje.  
Starostka – na niektorých miestach nesvieti  VO, požiadala firmu, ktorá sa o to stará, avšak z dôvodu  
čerpania dovoleniek nevie kedy sa zrealizuje.  
Nakoľko sa do diskusie nikto nehlásil, diskusia bola ukončená. 
 
13. Z á v e r – starostka obce  

Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa poďakovala 
prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila o 21.00. hod.    
 
 
                                                                                                                  ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
 
   
 

Overovatelia zápisnice : 
 

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

                Janinda  Radovan    ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Marta Mišková    .................................. 
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