ZÁ PISN ICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného 27.04.2022
Prítomní: starosta obce: PaedDr. Maloš Stanislav
poslanci:
Anderko Stanislav
Bombár Ján
Bombár Jozef – ospravedlnený
Breznická Mária – ospravedlnená
Červeňak Radko
Gábor Tomáš
Gera Peter
Ivančo Michal
Veselovský Peter – ospravedlnený
–--------------------------------------------------hlavný kontrolór obce: JUDr. Ján Štovka
ostatní prítomní: občania obce podľa prezenčnej listiny
K bodu 1. Otvorenie, schválenie programu OZ.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/ v Banskom otvoril a viedol PaedDr. Stanislav Maloš,
starosta obce. Starosta skonštatoval, že z celkového počtu poslancov 9 je prítomných 6, teda
zasadnutie OZ v zmysle § 12 ods.7 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je uznášania schopné. Poslanec Gera navrhol doplniť program o bod „Riešenie situácie baru
– podmienky prenájmu.“ Starosta reagoval, že na tento bod nie sú pripravené podklady s ktorými by sa
mohlo prijať uznesenie, a preto navrhuje daný bod vsunúť do bodu Rôzne. Poslanec Bombár navrhol
doplniť bod v ktorom by sa vyriešila situácia s nedostatkom vody. Starosta mu na to reagoval, že sa čaká
len za vyčlenením finančných prostriedkov OZ na prečistenie pôvodného vrtu.

Návrh programu OZ konaného 27.04.2022

1. Otvorenie, schválenie programu OZ.
2. Určenie zapisovateľov, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
3. Informácia starostu o plnení úloh z vyplývajúcich prijatých uznesení.
4. Správy hlavného kontrolóra obce Banské.
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce.
6. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2022/2023 .
7. Schválenie dotácií na rok 2022.
8. Schválenie novelizácie č.3 VZN č.2/2020 o poskytovaní stravy a príspevku na
stravovanie pre dôchodcov.

9. Schválenie prevodu obecnej parcely typu C č. 1009 o výmere 327m2 na Magdalénu
Gerovú.
10. Schválenie prevodu obecnej parcely č. 1456/4 typu C o výmere 55m2 a parcely č. 1456/6
typu C o výmere 48m2 na Mgr. Matúša Dargaja.
11. Žiadosť Márie Čumovej o odkúpenie obecnej parcely č. 1449/2 v katastrálnom území
obce Banské. (27)
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Návrh na uznesenie.
15. Záver.

Uznesenie č. 17/2022
OZ v Banskom
schvaľuje
program OZ.
Za: 6

Proti: 0

V Banskom dňa 27.04.2022

Zdržalo sa: 0
PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce

K bodu 2. Určenie zapisovateľov, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starosta určil overovateľov a zapisovateľa.
Uznesenie č. 18/2022
OZ v Banskom
berie na vedomie
Overovatelia zápisnice: Radko Červeňak, Ján Bombár
Návrhová komisia: Radko Červeňak, Ján Bombár
Zapisovateľ: Bc. Marianna Dargajová
Za: 6
V Banskom dňa 27.04.2022

Proti: 0

Zdržalo sa: 0
PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce

K bodu 3. Informácia starostu o plnení úloh z vyplývajúcich prijatých uznesení.
Predniesol starosta obce, konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli priebežne plnené. Podal
informáciu o plnení úloh k prijatým uzneseniam z minulého zasadnutia OZ.
Diskusia: Poslanci v tomto bode diskutoval o optickom internete. Starosta poslancom reagoval,
že optický internet riešil, no potiahnutie kábla by bolo veľmi nákladné. Poslanci v tomto bode
taktiež diskutovali o prístupovej ceste k rómskej osade a o pozemkoch v rómskej osade,
starosta uviedol, že táto cesta je v štádiu riešenia a čaká sa za vysporiadaním pozemkov. OZ sa
vyjadrilo k rozšíreniu intravilánu aj mimo rómskej osady. Starosta poznamenal, že obec
Banské má v pláne do budúcna rozšíriť intravilán aj mimo tejto časti.
Uznesenie č. 19/2022
OZ Banské v súlade s §11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu starostu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ.
Za: 6

Proti: 0

V Banskom dňa: 27.04.2022

Zdržalo sa: 0
PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce

K bodu 4. Správy kontrolóra obce z vykonaných kontrol.
Kontrolór obce predniesol OZ jednotlivé správy z vykonaných kontrol.

Uznesenie č. 20/2022
OZ v Banskom
Berie na vedomie
-

Správu z vykonania kontroly na úseku príjmov, výdajov a finančných operácií za IV.
štvrťrok 2021.
Správu o kontrole na úseku vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku
2020 – 2021.

Za: 6
V Banskom dňa: 27.04.2022

Proti: 0

Zdržalo sa: 0
PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce

K bodu 5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok
2022 .
Kontrolór obce predniesol OZ odborné stanovisko. Kontrolór skonštatoval, že rozpočet je
zostavený ako vyrovnaný, to znamená že príjmová časť je rovnaká ako výdavková.
Kontrolór skonštatoval, že je potrebné presunúť jednoduché pozemkové úpravy z bežných
príjmov do príjmov kapitálových. Vo výdavkovej časti podotkol že v rozpočte nie sú
vyčlenené finančné prostriedky na spoluúčasť na jednotlivých projektoch. Starosta reagoval,
že z príjmovej a výdavkovej časti sa vylúčia kapitálové príjmy a výdaje ktoré sa týkajú
kompostárne v sume 327 807€ a taktiež vylúčime príjmy a výdaje na rekonštrukciu cesty do
rómskej osady v sume 132 500€.
Uznesenie č. 21/2022
OZ v Banskom
Berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022/2023.
Za: 6

Proti: 0

V Banskom dňa: 27.04.2022

Zdržalo sa: 0
PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce

K bodu 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2022/2023 .
Starosta predniesol príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu. OZ diskutovalo v príjmovej
a výdavkovej časti o jednotlivých položkách.
Diskusia: Poslanec Gábor navrhol vyčleniť finančné prostriedky na kúpu novej obecnej
dodávky. Starosta reagoval že v tomto roku na to nie sú vyčlenené finančné prostriedky a z toho
dôvodu kúpa novej dodávky momentálne neprichádza do úvahy.
Poslanec Gábor navrhol do rozpočtu vsunúť ešte jedno podujatie pre rómsku komunitu. Ďalej
sa OZ zhodlo na vyčlenení finančných prostriedkov na Dom smútku, kde starosta poznamenal
že finančné prostriedky na údržbu vyčlenené sú, a to napríklad na opravu dlažby pred vchodom,
na vchod k toaletám z vonkajšej strany budovy, na osvetlenie.

Uznesenie č. 22/2022

OZ v Banskom
Schvaľuje
Záväzný rozpočet obce Banské na rok 2022 a informatívny rozpočet na roky 2023/2024.
-

s vypustením kapitálových príjmov a výdajov z rozpočtu obce
na rekonštrukciu cesty do rómskej osady a kompostárne.

Za: 6

Proti: 0

V Banskom 27.04.2022

Zdržalo sa: 0

PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce

K bodu 7. Schválenie dotácií na rok 2022.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o jednotlivých žiadostiach o finančnú dotáciu,
následne rokovali o zameraní týchto dotácií a určili ich výšku na základe žiadostí. Následne
poslanci pristúpili k hlasovaniu.
MIMA, n. o. (Janoková Anna, Janoková Marianna, Matiová Natália) –
Za: 6

Proti: 0

Športový klub Banské –
Za: 5

Zdržalo sa: 0
2900 €

Proti: 0

Gréckokatolícka cirkev –
Za: 6

1440 €

Zdržalo sa : 1 (Gábor)
4000€

Proti: 0

Zdržalo sa : 0

Uznesenie č. 23/2022
OZ v Banskom
Schvaľuje
Žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022, no pri podpisovaní zmluvy sa ešte
preverí zákonnosť prideľovania dotácii pre MIMA, n. o., a taktiež sa preverí spoluúčasť obce

pri organizovaní športových podujatí Športovým klubom Banské.

Za: 6

Proti: 0

V Banskom dňa: 27.04.2022

Zdržalo sa: 0
PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce

K bodu 8. Schválenie novelizácie č.3 VZN č.2/2020 o poskytovaní stravy a príspevku
na stravovanie pre dôchodcov.
Starosta predniesol OZ novelizáciu a teda oboznámil poslancov, že suma za obed sa navýšila
a obec bude doplácať za obedy aj navýšených 0,30€. Obec bude doplácať dôchodcom ktorí
majú dôchodok do 550€ sumou 1€, a tým ktorí majú dôchodok nad 550€ sumou 0,50€.

Uznesenie č. 24/2022
OZ v Banskom
Schvaľuje
novelizáciu č.4 VZN č. 3 o poskytovaní stravy a príspevku na stravovanie pre dôchodcov.
Za: 6

Proti: 0

V Banskom dňa: 27.04.2022

Zdržalo sa: 0
PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce

K bodu 9. Schválenie prevodu obecnej parcely typu C č. 1009 o výmere 327m2 na
Magdalénu Gerovú.
Uznesenie č. 25/2022
OZ v Banskom
Schvaľuje
Prevod obecnej parcely typu C č. 1009 o výmere 327m2 v sume 3,50€ za m2 na Magdalénu
Gerovú.

Za: 6

Proti: 0

V Banskom dňa: 27.04.2022

Zdržalo sa: 0
PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce

K bodu 10. Schválenie prevodu obecnej parcely č. 1456/4 typu C o výmere 55m2 na
Mgr. Matúša Dargaja.

Uznesenie č. 26/2022
OZ v Banskom
Schvaľuje
Prevod obecnej parcely č. 1456/4 typu C o výmere 55m2 v sume 3,50€ za m 2 na Mgr.
Matúša Dargaja.
Za: 6

Proti: 0

V Banskom dňa: 27.04.2022

Zdržalo sa: 0
PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce

K bodu 11. Žiadosť Márie Čumovej o odkúpenie obecnej parcely č. 1449/2 o výmere
90m2 v katastrálnom území obce Banské.
V tomto bode bola prítomná aj pani Mária Čumová a spolu so starostom predniesli žiadosť
obecnému zastupiteľstvu.
Uznesenie č. 27/2022
OZ v Banskom
Schvaľuje
Zámer predaja majetku Márie Čumovej obecnej parcely č. 1449/2 o výmere 90m2
v katastrálnom území obce Banské sume 1€ za m2, ako prípad osobitného zreteľa, z dôvodu,

že táto parcela je malých rozmerov a zároveň tvorí súčasť nádvoria obytného domu a pre
obec je nevyužiteľná.
Za: 6

Proti: 0

V Banskom dňa: 27.04.2022

Zdržalo sa: 0
PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce

K bodu 12. Rôzne
Starosta oboznámil poslancov s tým, že sa vytvorí nový organizačný poriadok aj v súvislosti
s novovytvoreným pracovným miestom. V tomto bode starosta oboznámil poslancov o tom,
že sa pripravila smernica k ochranným osobným prostriedkom a obec bude poskytovať tieto
OOPP v sume 80€ na kalendárny rok, a taktiež informoval poslancov o tom, že sa pripraví
nová smernica o odmeňovaní zamestnancov nie na základe praxe.
K bodu 13. Diskusia
V tomto bode vystúpil pán Ján Dargaj s požiadavkou na starostu obce, aby oslovil aby sa
zaslala nová petícia v súvislosti s výstavbou cesty smer Herľany – Banské. Starosta mu na
to reagoval že petícia je vo fáze prípravy petičných hárkov. Poslanec Ivančo upozornil na
neporiadok s odpadom v potoku Olšava, starosta mu na to reagoval že zabezpečí pravidelné
čistenie potom cez MOS. Taktiež navrhol, či by neprichádzala do úvahy zmena koryta a
toku potoka. Starosta reagoval, že sa to bude riešiť s urbárskou spoločnosťou a povodím
rieky Bodrog. Poslanec Ivančo taktiež starostovi navrhol, či by si obec nemohla vyvážať
veľkokapacitné kontajnery z rómskej osady sama, starosta odpovedal, že na budúcom
zastupiteľstve podá informáciu či by to bolo pre obec hospodárne.
Návrh na uznesenie.
Vzhľadom nato že poslanci hlasovali za jednotlivé uznesenia samostatne, starosta nedal
hlasovať za tento návrh.
Záver.
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené.
Overovatelia zápisnice: Radko Červeňák, Ján Bombár
Zapísala: Bc. Marianna Dargajová
V Banskom: 27.04.2022
PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce v. r.

