
Uznesenie 

z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Benkovce 

 zo dňa 24. januára 2020 

(50 – 55) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom  ôsmom  zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrola plnenia uznesenia zo 7. Zasadnutia OZ 

2. Správa starostky o stave plnenia úloh pri rozvoji obce 

3. Návrh nájomnej zmluvy na využitie priestorov polyfunkčného objektu 

4. Návrh harmonogramu zasadnutí OZ Benkovce na rok 2020 

5. Plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci Benkovce na rok 2020  

6. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Benkovce – návrh 

7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Benkovce – návrh 

8. Návrh príspevkov do kroniky obce 

9. Rôzne: 

- Príprava voľby hlavného kontrolóra 

- Platenie daní za lesné pozemky LS 

- Bilancia nákladov na prevádzku ČOV za rok 2019 

- Odoslanie harmonogramu vývozu odpadov na poskytnuté maily 

- Úhrada faktúry za vodu pri kostole 

- Žiadosť o regionálny príspevok z Akčného plánu okresu Vranov nad Topľou pre najmenej 

rozvinuté okresy – revitalizácia  vstupných priestorov Domu nádeje 

Uznesenie č. 50 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

 schvaľuje  

program ôsmeho   zasadnutia  bez pripomienok 

volí 

návrhovú komisiu v zložení   J. Uhrín, O. Hudík, M. Oľšav 

 

                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                      starostka obce 

 



1. Kontrola plnenia uznesenia zo 7. zasadnutia OZ  

2. Správa starostky o stave plnenia úloh pri rozvoji obce 

Uznesenie č. 51 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

 berie na vedomie  

1. Kontrolu plnenia uznesenia zo 7. zasadnutia OZ 

2. Správu starostky o stave plnenia úloh pri rozvoji obce  

 

                                                                                                                 Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                     starostka obce 

 

3. Návrh nájomnej zmluvy na využitie priestorov polyfunkčného objektu 

Uznesenie č. 52 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

A. prerokovalo 

Žiadosť žiadateľa COGITO SH s.r.o., zastúpeného MUDr. Štefanom Hudákom o prenájom 

nehnuteľnosti majetku Obce Benkovce, nebytové priestory polyfunkčného objektu s. č. 49, vedeného 

na LV č. 323, na parcele č. 127/1 v k. ú. Benkovce 

B. schvaľuje 

1. prebytočnosť majetku pre obec s tým, že účel využitia časti budovy je v súlade 

s hospodárením majetku obce a verejným záujmom 

2. zámer  prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 

9a, odst. 9, písm. c, zákona č. 138/1991 Zb. - nebytové priestory polyfunkčného objektu s. č. 

49, vedeného na LV č. 323, na parcele č. 127/1 v k. ú. Benkovce 

3. dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa – prenajímateľ prenechá vyššie uvedené 

priestory nájomcovi na dočasné užívanie za účelom prevádzkovania ambulancie obvodného 

lekára pre dospelých, čím obec zabezpečí poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre 

obyvateľov, čo prispeje v znateľnej miere k skvalitneniu života občanov v obci 

4. zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Zb. 

o nájme a podnájme nebytových priestorov nájomcovi COGITO SH s.r.o., zastúpeného MUDr. 

Štefanom Hudákom, Tovarné 22, 094 01 Tovarné za 170 € mesačne, plyn, elektrická energia, 

vodné a stočné za 60 € mesačne 

                                                                                                                                     Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce                                                  



4.  Návrh harmonogramu zasadnutí OZ Benkovce na rok 2020 

5.  Plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci Benkovce na rok 2020  

8. Návrh príspevkov do kroniky obce 

Uznesenie č. 53 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

schvaľuje 

1. Návrh harmonogramu zasadnutí OZ Benkovce na rok 2020 s pripomienkami 

2. Plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci Benkovce na rok 2020 

s pripomienkami 

3. Návrh príspevkov do kroniky obce 

                        

                                                                                                                            Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                starostka obce 

6. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Benkovce 

7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Benkovce 

Uznesenie č. 54 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

schvaľuje 

1. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Benkovce s 

pripomienkami 

2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Benkovce s pripomienkami 

 

                                                                                                                             Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                 starostka obce 

9.Rôzne 

Uznesenie č. 55 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

A. berie na vedomie 

1. Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Benkovce p. Renáty Leškovej 

2. Bilanciu nákladov na prevádzku ČOV za rok 2019 

B. odporúča 



1. osloviť p. Renátu Leškovú, aby zotrvala vo funkcii hlavnej kontrolórky obce do času 

potrebného na zvolenie nového kontrolóra obce 

                                                                                                      zodpovedná: starostka obce 

2. pracovné stretnutie s predsedom LS s cieľom dohodnúť podmienky platenia Dzn za lesné 

pozemky 

                                                                                                       zodpovedná: starostka obce 

3. odoslať mailom harmonogram vývozu odpadov tým občanom, ktorí poskytli svoje e mailové 

adresy 

                                                                                                      zodpovedná: starostka obce 

C. súhlasí 

1. s vyžiadaním stanoviska od OZ Slovenská Kajňa k neuhradeným faktúram 

2. s úhradou polovice výšky faktúry za vodu pri kostole 

 

D. schvaľuje 

1. Predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku v pôsobnosti Úradu podpredsedu 

vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,  pričom ciele projektu sú v súlade 

s opatreniami akčného plánu, pre projekt: 

 názov projektu: „Revitalizácia vstupných priestorov Domu nádeje v Benkovciach“ 

  aktivita: D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby 
                       D.4. Podpora verejných služieb a zvýšenia kvality života 
 

2. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov obcou Benkovce, ktoré vzniknú 
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

     predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku z Akčného plánu najmenej      

rozvinutých okresov 

E. určuje 

rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Benkovce : 6 % - ný uväzok 

F. vyhlasuje 

voľby hlavného kontrolóra na deň: štvrtok 23. apríla 2020  

                                                                                               

                                                                                                                                     Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                         starostka obce 

 

V Benkovciach  24.01. 2020 


