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U Z N E S E N I A  

ZO  ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  

V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU 

zo dňa  14. Decembra  2020 

 

Číslo  83-97 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  
 
    3.  Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ. 
    4.  Odborné  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného  rozpočtu obce  Bánovce  nad   
         Ondavou   na roky 2021-2023 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
         Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2021-2023 a návrh  rozpočtu  
         na rok  2021. 
    5.  Rozpočtové opatrenie číslo 2/2020 a  3/2020. 
    6.  Zásady hospodárenia  a nakladania s finančnými prostriedkami obce 
    7.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
    8.  Smernica o ochrane a spracúvaní osobných údajov  
    9.  Návrh VZN číslo 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území    
         obce. 
  10. Návrh VZN číslo 3/2020 o miestnych daniach na území obce. 
  11. Návrh VZN číslo 4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania  
        odpadových vôd. 
  12. Návrh VZN číslo  5/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných  
        prác. 
  13. Návrh VZN číslo 6/2020  o vyhradení  miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných   
        plagátov na verejných priestranstvách obce. 
  14. Návrh VZN číslo 7 /2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce. 
  15. Návrh na vyplatenie ročných odmien poslancom OZ  za rok 2020. 
  16. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021. 
  17. Informácia podaní žiadosti o poskytnutie dotácie  z Environmentálneho fondu na rok 2021 na  
         Oblasť :Rozvoj odpadového hospodárstve  a obehového hospodárstve z pohľadu odpadov C2         
         a C4. 
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K bodu číslo 3. 
Kontrola plnenia uznesení  z posledného zasadnutia OZ  
 

Uznesenie číslo  83 
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I.Berie na vedomie 
   Správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ zo dňa  25. Augusta 2020. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     

 
 V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
K bodu    4.  
Odborné  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného  rozpočtu obce  Bánovce  nad  
 Ondavou   na roky 2021-2023 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
 Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2021-2023 a návrh  rozpočtu  

 na  rok  2021. 

Uznesenie číslo 84   
 z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 

 
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 2021-2023 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
   b)   Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2021-2023 a návrh  
          rozpočtu na rok  2021. 
   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  
2020. 
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III. S ch v á ľ u j e : 

A) Rozpočet obce Bánovce nad Ondavou na rok 2021 takto: 
- Rozpočtové príjmy vo výške ..........................................   258 238,90  Eur 
- Rozpočtové výdavky vo výške   .....................................    258 238,90  Eur 
     bez pripomienok 

B) Čerpanie prostriedkov z Rezervného fondu v roku 2020 na nákup malotraktora v hodnote 
4 200 Eur.  

 

      

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
 
 
K bodu číslo 5.   
Rozpočtové opatrenie číslo 2/2020 a  3/2020. 
 
 

Uznesenie číslo 85 

  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 
zo dňa 14. decembra 2020 

 
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) zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 2/2020 a 3/2020 zo dňa .......................  na 
vykonané starostkou obce na základe predloženého    návrhu , ktorý je prílohou zápisnice 
 č. 4 a č. 5. 

 
Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
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K bodu číslo 6.   
Zásady hospodárenia  a nakladania s finančnými prostriedkami obce. 
 
 

Uznesenie číslo 86 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  v  súlade s § 4 ods. 3 písm. a) zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe  zákona 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy   v z. n. p.  
 
I. S ch v á ľ u j e : 
  Zásady hospodárenia  a nakladania s finančnými prostriedkami obce. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
  
 
K bodu číslo  7.  
 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 
 
 

Uznesenie číslo 87 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 9  odst. 1 zákona 138/1991 Z. z. 
o majetku obcí  v z. n. p.  
 
I. S ch v á ľ u j e : 
   Zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom  obce. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
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V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
K bodu číslo  8.  

 Smernica o ochrane a spracúvaní osobných údajov  

 

 

Uznesenie číslo 88 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou   
 
I.Berie na vedomie 
  Smernicu o ochrane a spracúvaní osobných údajov schválenú starostkou obce Ľudmilou Ďurčákovou  
  1.7.2020 vypracovanú v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  
  a zmene a doplnení niektorých zákonov  a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ)  
  2016/679 o  ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto  
  údajov  (smernica  GDPR). 
    

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
 
 
  K bodu číslo 9. 
  Návrh VZN číslo 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na  
  území obce. 

Uznesenie číslo 89 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  
   na   území obce. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
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V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 

VZN číslo  2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na   území obce. 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 
 

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  2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na   území obce. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-   
 
   
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
 
 
 
K bodu číslo 10.  

Návrh VZN číslo 3/2020 o miestnych daniach na území obce. 

 

Uznesenie číslo 90 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  3/2020 o miestnych daniach   na   území obce. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
 

V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
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                                                                                                                       Starostka obce 
 

 

 

 

VZN číslo  3/2020 o miestnych daniach   na   území obce 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 
Zo dňa 14. decembra 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa  § 6  odst. 1 zákona 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
 
U z n á š a sa 
na VZN číslo  3/2020 o o miestnych daniach  na   území obce. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
 
 
K bodu číslo 11. 
 Návrh VZN číslo 4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania  
 odpadových vôd. 

Uznesenie číslo 91 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného  
   odvádzania  odpadových vôd. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
 
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
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VZN číslo  4/2020 o  spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného   odvádzania  
odpadových vôd. 

 
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou zo dňa 14. decembra 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa  § 4  odst. 5 písm. a) bod 5 zákona 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona 442/2002  Z. z. o o verejných vodovodoch 
a kanalizáciách a zákona 276/2001 v z. n. p. 
 
U z n á š a sa 
na VZN číslo 43/2020 o  spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného   odvádzania  
odpadových vôd. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-   
 
   
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 

 
 
 K odu číslo 12. 
Návrh VZN číslo  5/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných  
prác. 
 

Uznesenie číslo 92 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  5/2020 o  povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán  
   záchranných  prác. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
  
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
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                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
 
 

VZN číslo  5/2020 číslo  o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán 
záchranných  prác. 

 
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou Zo dňa 14. decembra 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa  § 6  odst.2  zákona 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona  7/2010  Z. z. o ochrane pred povodňami  v z. n. p. 
 
U z n á š a sa 
na VZN číslo 5/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných  prác. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 

V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
 

K bodu číslo  13. 
 Návrh VZN číslo  6/2020  o vyhradení  miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných   
plagátov na verejných priestranstvách obce. 
 
 

Uznesenie číslo 93 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  6/2020 o vyhradení  miest a stanovení podmienok na umiestňovanie  
  volebných   plagátov na verejných priestranstvách obce. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
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                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 

 
 
 
 

VZN číslo  6/2020 o vyhradení  miest a stanovení podmienok na umiestňovanie 
volebných   plagátov na verejných priestranstvách obce. 

 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 
Zo dňa 14. decembra 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa  § 4  odst.5 bod.6  zákona 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona  181/2014  Z. z. o volebnej kampani a zákona 85/2005 Z. z. 
o politických stranách  v z. n. p. 
 
U z n á š a sa 
na VZN číslo  6/2020 o vyhradení  miest a stanovení podmienok na umiestňovanie   volebných   
plagátov na verejných priestranstvách obce. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
 
 
K bodu číslo 14. 
 Návrh VZN číslo 7 /2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce. 
 
 
 

Uznesenie číslo 94 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
I. prerokovalo 
   predložený návrh VZN číslo 7 /2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce. 
 
 

 Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
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V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
 
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 

VZN číslo 7 /2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 

 z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 
Zo dňa 14. decembra 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa  § 4  odst.5 písm. a) bod.6  zákona 
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona  442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch  
a zákona 276/2001  Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  v z. n. p. 
 
U z n á š a sa 

na VZN číslo 7 /2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
 

 
K bodu číslo 15. 
 Návrh na vyplatenie ročných odmien poslancom OZ  za rok 2020. 
 
 

Uznesenie číslo 95 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. S ch v á ľ u j e   
   Vyplatenie odmien poslancom OZ, členom komisií OZ , zástupkyni  starostky obce za rok 2020 podľa  
   priloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice č. 15.   
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti: -0-  
Zdržali sa hlasovania: -0-     
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V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
 
 
K bodu číslo 16.  
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021 
. 
 

Uznesenie číslo 96 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I.S ch v á ľ u j e : 
   Plán kontrolnej činnosti  HK na I. Polrok 2021. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
 
 
V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 
 
K bodu číslo 17. 
 Informácia podaní žiadosti o poskytnutie dotácie  z Environmentálneho fondu na rok 2021 na  
 Oblasť :Rozvoj odpadového hospodárstve  a obehového hospodárstve z pohľadu odpadov C2         
 a C4. 

Uznesenie číslo 97 
  z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bánovce nad Ondavou 

zo dňa 14. decembra 2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. Berie na vedomie   
   Informácia podaní žiadosti o poskytnutie dotácie  z Environmentálneho fondu na rok 2021 na  
   Oblasť :Rozvoj odpadového hospodárstve  a obehového hospodárstve z pohľadu odpadov C2         
   a C4. 
 

Hlasovanie: 
Za :  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter, Maťaš  Ladislav,Tomáš Ján 
Proti:  -0- 
Zdržali sa hlasovania: -0-     
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V Bánovciach nad Ondavou  16. decembra 2020                                                  
                                                                                                
                                                                                                                  Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                       Starostka obce 
 


