
Uznesenie 

z  11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Benkovce 

 zo dňa 26. júna 2020 

(62 – 76) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom jedenástom  zasadnutí prerokovalo: 

Uznesenie č. 62 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

 schvaľuje  

program jedenásteho   zasadnutia  bez pripomienok 

volí 

návrhovú komisiu v zložení   M. Baník, O. Hudík, J. Dudáš 

určuje 

za zapisovateľa poslanca Slavomíra Čečka 

                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                      starostka obce 

 

1. Kontrola plnenia uznesenia z 9. a 10. zasadnutia OZ 

2. Správa starostky o stave plnenia úloh pri rozvoji obce 

Uznesenie č. 63 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

 konštatuje, že  

úlohy vyplývajúce z uznesení z 9.  a 10. zasadnutia OZ Benkovce sú splnené  

berie na vedomie 

správu starostky o stave plnenia úloh pri rozvoji obce 

 

                                                                                                                                        Ing. Viera Pavlišková 



                                                                                                                                            starostka obce  

3. Záverečný účet obce Benkovce za rok 2019 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

Uznesenie č. 64 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

A. berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

B. schvaľuje 

1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad      

2. celkový výsledok hospodárenia rozpočtu obce za rok 2019 s prebytkom 17 465,73 € 

3. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na kapitálové výdavky                            

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce     

5. Návrh VZN č. 1 – 8 

Uznesenie č. 65 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach sa 

uznáša na  

VZN č. 1/2020 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Benkovce 

                                                                                          

                                                                                                                         Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                             starostka obce   

Uznesenie č. 66 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach sa 

uznáša na  

VZN č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadeného obcou 

                                                                                          

                                                                                                                         Ing. Viera Pavlišková 



                                                                                                                             starostka obce   

Uznesenie č. 67 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach sa 

uznáša na  

VZN č. 3/2020 o určení mesačného príspevku v materskej škole a v školskom zariadení 

zriadených obcou  

                                                                                          

                                                                                                                         Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                             starostka obce   

Uznesenie č. 68 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach sa 

uznáša na  

VZN č. 4/2020 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou 

                                                                                          

                                                                                                                         Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                             starostka obce   

Uznesenie č. 69 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach sa 

uznáša na  

VZN č. 5/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole zriadenej obcou 

                                                                                          

                                                                                                                         Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                             starostka obce   

Uznesenie č. 70 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach sa 

uznáša na  

VZN č. 6/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov 

a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi 



                                                                                          

                                                                                                                         Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                             starostka obce   

Uznesenie č. 71 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach sa 

uznáša na  

VZN č. 7/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa 

                                                                                          

                                                                                                                         Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                             starostka obce   

Uznesenie č. 72 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach sa 

uznáša na  

VZN č. 8/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Benkovce 

                                                                                          

                                                                                                                         Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                             starostka obce   

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Benkovce na 2. polrok 2020  

Uznesenie č. 73 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach  

schvaľuje 

Plán  kontrolnej činnosti HK obce Benkovce na 2. polrok 2020  

                                                                                                                                Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                      starostka obce 

7. Úprava plochy pred budovou OcÚ Benkovce – zmeny 

Uznesenie č. 74 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach  



odporúča 

doplniť rozpočet stavby Úprava plochy pred budovou OcÚ Benkovce o ceny zvlášť za materiál a zvlášť 

za stavebné práce a dohodnúť stretnutie so zástupcom Coop Jednota 

 

                                                                                                                                       Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                           starostka obce 

8. Vyhodnotenie zberu separovaného a zmesového odpadu za 1. polrok 2020 a úrovne 

vytriedenia odpadov za rok 2019 

Uznesenie č. 75 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie  

informáciu o vyhodnotení zberu separovaného a zmesového odpadu za 1. polrok 2020 

konštatuje, že  

úroveň vytriedenia odpadov za rok 2019 je 39,88 % 

odporúča 

zverejniť informácie o vyhodnotení zberu odpadu a upozorniť  neplatičov za odpad na nedoplatky 

 

                                                                                                                                      Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                          starostka obce 

9. Rôzne 

Uznesenie č. 76 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

A. berie na vedomie 

1. Informáciu o porušení nájomnej zmluvy pánom Marošom Holubom 

2. 3 cenové ponuky na opravu miestneho rozhlasu 

3. Informáciu o výdavkoch na športové, kultúrne a spoločenské aktivity obce od roku 2015 

a príjem za prevádzkovanie KD od roku 2017 

 

B.  súhlasí s  

aktualizáciou  zastavaných plôch a nádvorí v intraviláne obce v priebehu roka 2021  

C. odporúča 



konzultovať ďalší postup obce v súvislosti so stavebnými úpravami p. Maroša Holuba 

v nájomnom byte so Spoločným obecným úradom vo Vranove n. T. – stavebný úrad v zmysle 

stavebného zákona 

D. žiada 

p. Maroša Holuba postupovať v zmysle stavebného zákona a podať žiadosť o stavebné povolenie 

na stavebné úpravy v nájomnom byte s príslušnými prílohami do 31.07.2020 

E.   zamieta  

 realizáciu opravy miestneho rozhlasu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

 

                                                                                                                                      Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                          starostka obce 

 

                                              

V Benkovciach  26.06.2020 


