
Uznesenie 

z  9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Benkovce 

 zo dňa 23. apríla 2020 

(56 – 59) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom deviatom  zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrolu plnenia uznesenia z 8. zasadnutia OZ 

2. Voľbu hlavného kontrolóra obce Benkovce 

3. Rôzne 

 

Uznesenie č. 56 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

A. konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

B.  schvaľuje  

program deviateho   zasadnutia  bez pripomienok 

C. volí 

návrhovú komisiu v zložení  M. Oľšav, J. Uhrín, S. Čečko 

D. určuje 

za zapisovateľa poslanca M. Oľšava      

 

                                                                                                                                       Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                      starostka obce 

1. Kontrola plnenia uznesenia z 8. zasadnutia OZ 

Uznesenie č. 57 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

 konštatuje, že   

 úlohy vyplývajúce z uznesení z 8. zasadnutia OZ Benkovce sú splnené  



 

                                                                                                                                   Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce                                                  

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Benkovce 

Uznesenie č. 58 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

volí  

 hlavného kontrolóra obce Benkovce podľa bodu 4 programu 9. zasadnutia OZ Benkovce ( za – 5, 

proti – 0, zdržalo sa – 0)  

 

                                                                                                                                   Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                         Starostka obce 

3. Rôzne 

Uznesenie č. 59 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

A. Berie na vedomie 

1. Informáciu o poskytnutí dotácie z EF na dokončenie kanalizácie, kanalizačných prípojok 

a spätnú úpravu chodníka 

2. Informáciu o schválení výstavby 8 bytovej jednotky na prestupné bývanie na Ondavskej ulici 

MV SR 

3. Informáciu o presune finančných prostriedkov na podporu stabilizácie siete materských škôl 

4. Informáciu právneho zástupcu obce o alternatívach postupu obce vo vzťahu k ČSOB 

5. Informáciu o opätovnej AFK VO konvektomatu a postieľok vrátane príslušenstva v Mš MV SR 

 

B.  Súhlasí s  

1. Obnovením Benkovskej pätnástky – behu pri príležitosti oslobodenia obce od fašistov 

2. Objednávkou  veľkoobjemového kontajnera na veľkoobjemový odpad 

3. Pracovnou náplňou a organizáciou činnosti správcu cintorína 

4. Výstavbou oplotenia pri nájomnom byte súpisné číslo 148/27 vo vzdialenosti 1 meter od 

nosného múra bytu 

C. odporúča 

1. opätovne listom – poštou požiadať obec Slovenská Kajňa o doplatenie dlžnej sumy za čistenie 

odpadových vôd v spoločnej ČOV 

2. vysporiadať výkup pozemkov za nájomnými bytmi  8 bytovej jednotky vo vzdialenosti 20 

metrov od hranice obecného pozemku 

3. v máji zvolať nové zasadnutie OZ Benkovce s cieľom doriešiť spor s ČSOB 



4. poslancom Hudíkovi, Dudášovi a Čečkovi oboznámiť občanov od súpisného čísla 51 po  61 

s postupom stavebných prác a s tým súvisiacimi obmedzeniami 

 

                                                                                                                                      Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                             Starostka obce             

 

V Benkovciach  23.04.2020 


