
Uznesenie 

z  13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Benkovce 

 zo dňa 11. decembra 2020 

( 81 – 90 ) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom trinástom  zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrolu plnenia uznesenia z 12. zasadnutia OZ 

2. Správu starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

3. Správu o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 

2019/2020 

4. Návrh VZN č. 9/2020 – Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o dani z nehnuteľnosti 

5. Návrh VZN č. 10/2020 – Dodatok č. 1 k VZN 4/2019 o nakladaní s odpadmi 

6. Návrh VZN č. 11/2020 o poskytovaní sociálnych služieb 

7. Zhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2020 (TZO a separovaný odpad) 

8. Návrh rozpočtového opatrenia k rozpočtu v roku 2020 

9. Návrh rozpočtu na rok 2021 

10. Správa HK k návrhu rozpočtu na rok 2021 

11. Rôzne 

Uznesenie č. 82 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

A. konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

B. schvaľuje  

program trinásteho   zasadnutia  bez pripomienok 

C. volí 

návrhovú komisiu v zložení  O. Hudík, M. Oľšav,  S. Čečko,      

D. určuje 

za zapisovateľa poslanca S. Čečka 

                                                                                                                                       Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                      starostka obce 

1. Kontrola plnenia uznesenia z 12. zasadnutia OZ 

2. Správa starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

3. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom 

roku 2019/2020 



Uznesenie č. 83 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

A.  konštatuje, že   

 úlohy vyplývajúce z uznesení z 12. zasadnutia OZ Benkovce sú splnené  

B. berie na vedomie 

1. Správu starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

2. Správu o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 

2019/2020 

 

                                                                                                                      Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                            starostka obce 

4. Návrh VZN č. 9/2020 – Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o dani z nehnuteľnosti 

                                                          Uznesenie č. 84 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach sa  

 uznáša na  

VZN č. 9/2020 – Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o dani z nehnuteľnosti 

 

                                                                                                                              Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                    starostka obce 

5. Návrh VZN č. 10/2020 – Dodatok č. 1 k VZN 4/2019 o nakladaní s odpadmi 

Uznesenie č. 85 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach sa  

 uznáša na  

VZN č. 10/2020 – Dodatok č. 1 k VZN 4/2019 o nakladaní s odpadmi 

                                                                                                                             Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                   starostka obce                                                                                                                            

6. Návrh VZN č. 11/2020 o poskytovaní sociálnych služieb 

Uznesenie č. 86 



Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach sa  

 uznáša na  

VZN č. 11/2020 o poskytovaní sociálnych služieb 

                                                                                             Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                            starostka obce 

7. Zhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2020 (TZO a separovaný odpad) 

Uznesenie č. 87 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie  

 informáciu o zhodnotení nakladania s odpadmi za rok 2020 

                                                                                                                                Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                     starostka obce 

 

8. Návrh rozpočtového opatrenia k rozpočtu v roku 2020 

Uznesenie č. 88 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1 

 

                                                                                                                                   Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce   

9. Návrh rozpočtu na rok 2021 

10. Správa HK k návrhu rozpočtu na rok 2021 

Uznesenie č. 89 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

A. Berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu na rok 2021 

Návrh rozpočtu na roky2021 – 2023 



schvaľuje 

návrh  rozpočtu obce na rok 2021 s pripomienkami 

                                                                                                            Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                         starostka obce        

11. Rôzne         

 Uznesenie č. 90                                       

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

A. berie na vedomie 

1. návrh ponuky spoločnosti VaK servis na  opravu niektorých  najnutnejších technologických  

častí ČOV Benkovce – S. Kajňa 

2. správu hlavnej kontrolórky z kontroly 1/2020 

3. informáciu o príprave projektovej dokumentácie cyklotrasy z Vranova nad Topľou na Domašu 

4. informáciu o začatí projektu pozemkových úprav v obci Benkovce 

B. schvaľuje 

1. príspevky do kroniky za rok 2020 

2. harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021 

3. Návrh plánu práce HK na 1. Polrok roku 2021 

4. Smernicu o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci a orgánom obce spolu 

s prílohami v počte 8 príloh 

C. odporúča 

1. vstúpiť do jednania so spoločnosťou Presta Bratislava a dohodnúť vypracovanie PD 

intenzifikácie ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa 

2. vykonať osobný pohovor s p. Mariánom Ferim o porušovaní zákona o odpadoch 

3. informovať p. Maroša Holuba o porušení nájomnej zmluvy a z toho vyplývajúcich postupov 

obce 

4. dodržiavať pandemické opatrenia a zákaz vychádzania aj počas Silvestra a Nového roku 

 

                                                                                                                                   Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                         starostka obce 

V Benkovciach  11.12.2020 


