
Uznesenie 

zo  14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Benkovce 

 zo dňa 27. marca 2021 

( 91 – 94 ) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom štrnástom  zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrolu plnenia uznesenia z 13. zasadnutia OZ 

2. Správu starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

3. Správu nezávislého audítora z overovania ÚZ, KÚZ a VS za rok 2019 

4. Správu o výsledku kontroly HK č. 2 a 3/2020, ročná správa HK za rok 2020 

5. Rôzne 

Uznesenie č. 91/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Benkovce  

A. konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

B. schvaľuje  

program štrnásteho   zasadnutia  bez pripomienok 

C. volí 

návrhovú komisiu v zložení  O. Hudík, J. Uhrín, K. Hladká      

D. určuje 

za zapisovateľa poslankyňu  K. Hladkú 

Hlasovanie: za – 6,  Čečko, Dudáš, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín 

                       proti – 0 

                       zdržal sa – 0 

                       neprítomní pri hlasovaní – 1,  Baník 

 

Uznesenie bolo prijaté 

                                                                                                                                       Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                      starostka obce 

Uznesenie č. 92/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Benkovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 



A. berie na vedomie 

1. informáciu o plnení uznesení z 13. zasadnutia OZ 

2. správu starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

B. konštatuje, že 

úlohy vyplývajúce z uznesenia 90/2020/C/1-3 z 13. zasadnutia OZ Benkovce nie sú splnené, termín 

splnenia je 15.04.2021 

C. schvaľuje 

pozastavenie  rozhodnutia o umiestnení stavby č. Ž – 226/2020-OcÚ, ktoré rieši verejnú kanalizáciu 

po parcelu č. 109 a pokračovaním v súlade s uznesením č. 79 z 21.09.2020 pre celú trasu L1 od p.č. 

99/1, 99/3,100,109,110,115,116 a 119 

D. odporúča 

informovať obec Slovenská Kajňa o príprave projektovej dokumentácie na intenzifikáciu ČOV 

Benkovce – Slovenská Kajňa a požiadať o spolu účasť 50% z dôvodu spoluvlastníctva stavby 

Hlasovanie: za – 6,  Čečko, Dudáš, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín 

                       proti – 0 

                       zdržal sa – 0 

                       neprítomní pri hlasovaní – 1,  Baník 

Uznesenie bolo prijaté 

                                                                                                                              Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                   starostka obce 

Uznesenie č. 93/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Benkovce 

A. berie na vedomie 

1. Správu nezávislého audítora z overovania ÚZ, KÚZ a VS za rok 2019 

2. Správu o výsledku kontroly HK č. 2 a 3/2020, ročnú správu HK za rok 2020 

B. Odporúča 

Opraviť text VS za rok 2019 v tomto znení: V roku 2013 začali veriaci obce renováciu 
rímskokatolíckeho kostola, ktorý nutne potreboval generálnu opravu. Pri stavebných prácach 
pomáhala aj obec  a to pracovníkmi a materiálnou výpomocou. Bohoslužby sa dočasne konali 
v kultúrnom dome obce. Vzhľadom na to, že náš kostol je národnou kultúrnou pamiatkou, nároky na 
jeho rekonštrukciu boli vysoké. Pevne však veríme, že po dokončení bude táto sakrálna stavba patriť 
k stavbám spĺňajúcim požiadavky súčasnej doby. Doplniť text za roky 2014 – 2019 v tomto znení: 
Koncom roka 2014 sa konali komunálne voľby, novou starostkou od 01.12.2014 sa stala Ing. Viera 
Pavlišková.  V roku 2015 sa obec zapojila do Národného projektu Komunitné centrá, kde vytvorila 3 
pracovné miesta. Cieľom projektu je začleňovanie marginalizovanej rómskej komunity medzi 
majoritné obyvateľstvo. V tom istom roku sa zrealizovalo ústredné kúrenie v kultúrnom dome 
a z dotácie MF SR sa táto sála vybavila novými kvalitnými stolmi v počte 23 kusov, kuchyňu pri KD 
sme vybavili profesionálnym sporákom, digestorom, ventilátorom a chladničkou. 
Z Environmentálneho fondu sme získali dotáciu na likvidáciu divokých skládok. Odstránených bolo 
viac ako 400 ton odpadu z brehov Ondavy, Karchovíka a medzi záhradami na dolnom konci obce 



a poľnohospodárskym dvorom. Od OZ Nadácia pre deti Slovenska a z Prešovského samosprávneho 
kraja obec získala dotáciu na rekonštrukciu tenisového ihriska, ktorá sa zrealizovala v roku 2016. 
Vymenila sa antuka, časť oplotenia a ostatná časť oplotenia sa natrela. Rok 2016 sa niesol významnou 
udalosťou, ktorou bola kolaudácia a následná konsekrácia nášho kostola. Počas komplexnej 
rekonštrukcie a prístavby kostola sv. Imricha sa vymenila strecha, okná, vonkajšie a vnútorné 
omietky, podlahové vykurovanie, rozšírenie kapacity kostola o prístavbu novej sakristie, vytvorenie 
priestoru pre matky s deťmi v pôvodnej sakristii, vybavenie hygienickými zariadeniami, položenie 
nových dlažieb, nového obetného stola a ambóny. Zreštauroval sa oltár, krížová cesta a sochy 
umeleckými majstrami, položila sa zámková dlažba, upravili sa vonkajšie priestory a interiér kostola. 
Vyasfaltoval sa chodník pred kostolom a parkom, upravil sa priestor pred sálou KD položením 
zámkovej dlažby. V materskej škole sa vystierkovali a vymaľovali steny, v základnej škole sa 
zrekonštruovali priestory na prevádzku denného stacionára. Vynovila sa malá kuchynka pri obecnom 
úrade interiérovým vybavením a bielou technikou. Z neinvestičných projektov pokračovala Terénna 
sociálna práca s jedným pracovným miestom a nový projekt Rodina a práca tiež s jedným pracovným 
miestom. V roku 2017 sme opravili altán na detskom ihrisku a osadila sa tam nová hracia zostava, 
ktorá bola dotovaná opäť z Prešovského samosprávneho kraja. Na individuálne potreby obce sme 
z MF SR dostali dotáciu na revitalizáciu parku pri kostole sv. Imricha, ktorá nám pokryla prvú etapu 
výstavby, stavebné objekty z gabiónov, južný oltárik, klenbu s plastikou a centrálnu zónu parku. 
Položili sme aj zámkovú dlažbu na chodník k dennému stacionáru, pred budovou predajne COOP 
Jednota a medzi KD a budovou COOP Jednota. V dome nádeje sme vystierkovali a vymaľovali steny, 
opravili sme sadrokartón. Zdemontovali sme a nanovo opravili chodník od čísla domu 23 po číslo 
domu 36, pri zastávke SAD na hornom konci sme vymurovali novú lavičku. Staré lavičky sme natreli 
a premiestnili na Močarky a na dolnú zastávku. Úspešným bol pre obec Benkovce aj rok 2018. 
Získavanie dotácií, zapájanie sa do projektov financovaných zo štátneho rozpočtu aj zo zdrojov 
Európskej únie a rozumné hospodárenie priniesli zodpovedajúce výsledky. Podstatne sa znížila 
zadlženosť obce, ale čo je ešte podstatnejšie pokračoval rozvoj a investičná výstavba v našej obci. Po 
takmer 50 rokoch sa dočkala významnej prestavby budova materskej školy. Výmena krovu, strešnej 
krytiny, starých okien, dverí, vonkajšieho zábradlia, dlažby a strechy nad terasou, kompletná 
rekonštrukcia WC a hygienických zariadení, zateplenie budovy, čo bolo súčasťou projektu 
financovaného z európskych zdrojov, prispelo k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy, 
skvalitneniu školského prostredia a modernizácii materskej školy v obci Benkovce. Vlastné zdroje sme 
použili na opravu podláh v interiéri, výmenu zdrojov tepla a rozvodov, elektroinštalácie a odvod 
dažďovej vody. Vyasfaltovali sme  miestne komunikácie v dĺžke 450 metrov, za kostolom sme 
vybudovali novú cestu aj s odvedením dažďovej vody. Dokončili sme poslednú vetvu obecnej 
kanalizácie od súpisného čísla 1 po 20 aj s následným zhotovením 25 prípojok. To znamená, že obec 
Benkovce je odkanalizovaná na 100 %. Pokračovala revitalizácia centrálnej zóny obce II. etapou 
výstavby – severný oltárik, suchý kamenný potok, kamenná studňa, osadenie pamätnej tabule, 
palisád a lavičiek v strede parku, montáž osvetlenia, terénne úpravy so závozom hliny a vysiatím trávy 
v časti od kostola. Pod altánom na futbalovom ihrisku sme položili zámkovú dlažbu a z časti sme 
opravili aj tribúnu. Na detskom ihrisku sme vysadili proti hlukovú zelenú stenu, opravili sme 
prístrešok pre rodiny s deťmi a takisto položili zámkovú dlažbu. Rok 2018 bol pre obec zvlášť 
významným, pretože sme si pripomenuli 655. výročie prvej písomnej zmienky o obci obecnými 
slávnosťami spojenými so slávnostnou sv. omšou v kostole Sv. Imricha, odhalením pamätnej tabule 
pri budove obecného úradu na počesť oslobodenia obce spod fašistickej nadvlády, posvätením 
drevenej plastiky Najsv. Srdca Ježišovho od autora Jána Nazada a pamätnej tabule v našom parku d.o. 
Jurajom. Na pestrý kultúrny program a bohaté pohostenie dlho spomínali nielen Benkovčania, ale aj 
návštevníci z celého okolia.  Obci Benkovce sa darilo aj v roku 2019. Začali a dokončili sme výstavbu 
chodníkov od súpisného čísla 1 po súpisné číslo 20 v celkovej dĺžke 350 metrov spolu so vstupmi do 
dvorov ako spätnú úpravu po výstavbe obecnej kanalizácie. Podarilo sa nám získať dotáciu z MF SR na 
opravu kuchyne v MŠ vo výške 13.500,-- € s vkladom obce 1.500,-- €. Postupne sa dokúpil  aj nový 
nábytok. Najbližších 20 a možno aj viac rokov nemusíme do MŠ investovať a naše deti trávia čas 
v estetickom a hygienickom prostredí. Obnovili sme činnosť DHZ a získali sme protipovodňový vozík 



v hodnote 14.000,-- €. Na prestavbu starého skladu – bývalej garáže na požiarnu zbrojnicu sme 
dostali dotáciu z MV SR a Úradu vlády SR v celkovej výške 49.000,-- €. Tento projekt zmeny účelu 
stavby by sme chceli dokončiť do roku 2021. Pokračovali stavebné práce a úprava terénu 
v centrálnom parku obce osadením fontány, inštaláciou nového osvetlenia pri fontáne, dokončením 
západného a východného oltárika a vysiatím trávy na upravených plochách. Odstránili sme zhnité 
trámy a sklo nad vstupom do Domu nádeje, pretože ohrozovali zdravie a bezpečnosť ľudí. V roku 
2019 bolo vydané 33 číslo Benkovských novín, 21. ročník, ktoré sú zverejnené na našej webovej 
stránke www.obecbenkovce.sk v sekcii „úradná tabuľa“ a tam je možnosť podrobne sa dozvedieť 
o dôležitých udalostiach v živote obce Benkovce. 

Hlasovanie: za – 6,  Čečko, Dudáš, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín 

                       proti – 0 

                       zdržal sa – 0 

                       neprítomní pri hlasovaní – 1,  Baník 

Uznesenie bolo prijaté 

 

                                                                                                                      Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                            starostka obce 

                                                          Uznesenie č. 94/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Benkovce 

A. berie na vedomie 

1. informáciu o stave  projektu pozemkových úprav v obci Benkovce 

2. informáciu o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2020 

3. informáciu o stave neuhradených pohľadávok za daň z nehnuteľnosti, stočné a nájomné 

k 31.12.2020 

B. odporúča 

1.  vypracovanie PD intenzifikácie ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa 

2. vyžiadať CP na opravu prevzdušňovacieho systému biologickej časti denitrifikácie 

a nitrifikácie ČOV 

3. objednať veľkoobjemový kontajner v apríli 2021 a pristaviť ho k obecnému úradu 

4. na údržbu verejných priestranstiev zamestnať vhodného pracovníka na dohodu 

5. vyhlásiť v miestnom rozhlase upozornenie o nevhodnej likvidácii konárov zo záhrad 

6. vypracovať vhodnejší variant cyklistickej trasy Vranov – Domaša cez Benkovce 

7. začať s výkupom pozemkov pod nelegálnymi  rómskymi stavbami za nájomnými bytmi 

C. schvaľuje 

1. odpis pohľadávky v celkovej výške podľa stavu v účtovníctve k 31.12.2020, v zmysle Dohody 

o urovnaní č.33/8184/2020, na základe uznesenia č.61/2020 z 12.05.2020 

2.  ocenenie domácností, ktoré vyseparujú nad 70% odpadu a zároveň separujú aspoň dve 

komodity alebo vyseparovali 20 a viac vriec plastov a ešte ďalšiu komoditu 

3.  písomné upozornenie tých domácností, ktoré vôbec neseparujú alebo majú úroveň 

vytriedenia odpadov menej ako 12% 

4.  vyzvanie neplatičov najprv v miestnom rozhlase a následne písomnou výzvou 

http://www.obecbenkovce.sk/


5.  zakúpenie  a osadenie dopravného zrkadla oproti Ondavskej  ulici 

6.  využitie prízemia budovy ZŠ na prestavbu nájomných bytov 

7.  drobné stavebné úpravy za nájomným bytom s.č. 148/25 po hranicu pozemku – 2 metre 

D. uznáša sa na 

 VZN č. 1/2021 ako Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia 

zriadených obcou 

Hlasovanie: za – 6,  Čečko, Dudáš, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín 

                       proti – 0 

                       zdržal sa – 0 

                       neprítomní pri hlasovaní – 1,  Baník 

Uznesenie bolo prijaté 

 

                                                                                                                                   Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                         starostka obce 

V Benkovciach  27.03.2021 


