
Zápisnica 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce  Benkovce, konaného dňa 27.03.2021 v zasadačke 

OcÚ – komunitné centrum Benkovce o 18.30 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti OZ 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o  plnení uznesení z  13. zasadnutia OZ 

4. Správa starostky o plnení úloh pri rozvoji obce 

5. Správa nezávislého audítora z overovania ÚZ, KÚZ a VS za rok 2019 

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

7. Rôzne – oprava ČOV, Dodatok k VZN č. 2/2020, stav PPÚ, veľkoobjemový odpad, úroveň 

vytriedenia odpadov 2020, zabezpečenie údržby a úpravy verejných priestranstiev 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

K bodu 1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti OZ 

Rokovanie OZ otvorila Ing. Viera Pavlišková, starostka obce, privítala prítomných poslancov. 

Ospravedlnení poslanci: Baník.  

Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 a obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie  

Zapisovateľ: Mgr. K.  Hladká.       

Návrhová komisia: Ing. J. Uhrín, Mgr. K. Hladká, O. Hudík.       

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

                       proti – 0 

                       zdržal sa – 0 

                       neprítomní pri hlasovaní – 1,  Baník 

                                         

K programu rokovania neboli žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo Obce Benkovce schvaľuje 

program rokovania. 

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

                       proti – 0 

                       zdržal sa – 0 

                       neprítomní pri hlasovaní – 1,  Baník 

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, kontrola uznášania schopnosti OZ, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o  plnení uznesení z  13. zasadnutia OZ 

4. Správa starostky o plnení úloh pri rozvoji obce 



5. Správa nezávislého audítora z overovania ÚZ, KÚZ a VS za rok 2019 

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

7. Rôzne – oprava ČOV, Dodatok k VZN č. 2/2020, stav PPÚ, veľkoobjemový odpad, úroveň 

vytriedenia odpadov 2020, zabezpečenie údržby a úpravy verejných priestranstiev 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

Uznesenie č. 91/2021 

K bodu 3. Informácia o  plnení uznesení z  13. zasadnutia OZ  

Uznesenie č. 90/C, 1-4 – vstúpiť do jednania so spoločnosťou Presta Bratislava a dohodnúť 

vypracovanie PD intenzifikácie ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa, vykonať osobný pohovor s p. 

Mariánom Ferim o porušovaní zákona o odpadoch, informovať p. Maroša Holuba o porušení 

nájomnej zmluvy a z toho vyplývajúcich postupov obce – úlohy nesplnené z dôvodu čerpania 

dovolenky, testovanie počas víkendov, vrcholenie stavebných prác na požiarnej zbrojnici. Úloha č. 4 – 

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

Nový termín pre splnenie úloh 1-3 do 15.04.2021.  

 

K bodu 4. Správa starostky o plnení úloh pri rozvoji obce 

Správa starostky: rozostavané stavby – požiarna zbrojnica: demontáž strechy, búracie práce, 

betónovanie základnej podlahovej vrstvy, murovanie, likvidácia stavebnej sute, penetrácia, lepenie 

lepenky. Kanalizácia: územné konanie prerušené. Poslanci požadujú pozastaviť terajšie rozhodnutie 

o umiestnení stavby č. Ž – 226/2020-OcÚ, ktoré rieši verejnú kanalizáciu po parcelu č. 109 p. Bubnár 

a pokračovať 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. ČOV: príprava PD pre podanie žiadosti na intenzifikáciu technológie 

a naplánovanie opravy havarijného stavu niektorých častí čistiacich zariadení. Poslanci odporúčajú 

informovať obec Slovenská Kajňa a požiadať o spolu účasť 50%. 

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

                       proti – 0 

                       zdržal sa – 0 

                       neprítomní pri hlasovaní – 1,  Baník 

 

Uznesenie č. 92/2021 

K bodu 5. Správa nezávislého audítora z overovania ÚZ, KÚZ a VS za rok 2019 

Priložená účtovná závierka poskytuje podmienene pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce 
k 31. Decembru 2019 a výsledok jej hospodárenia podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve. K 31.12. 
2019 bol podiel celkovej sumy návratných zdrojov financovania k skutočne bežným príjmom 
predchádzajúceho rozpočtového roka na 56 %, čo je pod povolenú maximálnu hranicu. Suma splátok 
návratných zdrojov financovania neprekročila povolenú hranicu 25 %. Správa audítora z overovania 
ÚZ, KÚZ a VS za rok 2019 je prílohou č. 1 -3 tejto zápisnice. Podľa názoru audítora sú informácie 
uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2019 v súlade s konsolidovanou 
účtovnou závierkou za daný rok. Konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona 
o účtovníctve. Obec vykázala za rok 2019 prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia v sume 
16.014,- €. Po odpočítaní nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov v sume 49.000,- € bol 



vykázaný schodok v sume 32.986,- €. Pripomienky poslancov – opraviť VS za rok 2019 – doplniť roky 

2014 - 2019 a rok 2013 text „V roku 2013 začali veriaci obce renováciu rímskokatolíckeho 
kostola, ktorý nutne potreboval generálnu opravu. Pri tejto akcii pomáha aj obec  a to 
pracovníkmi a materiálnou výpomocou. Konanie bohoslužieb sa dočasne koná v KD obce. 
Pevne verím, že v roku 2014 sa dokončí jeho  rekonštrukcia, ktorý tak bude patriť k stavbám 
spĺňajúcim požiadavky súčasnej doby.“ Opraviť na: 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. 

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

                       proti – 0 

                       zdržal sa – 0 

                       neprítomní pri hlasovaní – 1,  Baník 

 

Uznesenie č. 93/2021 

K bodu 6. Správa o výsledku kontroly HK č. 2 a 3/2020, ročná správa HK za rok 2020 

Zo správy hlavnej kontrolórky č. 2 vyplýva, že obec má prečerpané niektoré položky, preto je 

potrebné vypracovať rozpočtové opatrenie.  Zo správy č. 3 vyplýva, že bolo vypracované rozpočtové 

opatrenie č.1 v zmysle zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a prerokované obecným zastupiteľstvom 11.12.2020. Z ročnej správy HK vyplýva, že kontroly za rok 

2020 boli vykonané podľa plánu. Poslanci zobrali správy HK na vedomie. Správy HK sú prílohou č. 4 

tejto zápisnice. 

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

                       proti – 0 

                       zdržal sa – 0 

                       neprítomní pri hlasovaní – 1,  Baník 

 

Uznesenie č. 93/2021 

K bodu č. 7. Rôzne 

Poslancov informovala starostka obce: 

Na základe uznesenia č.61/2020 z 12. mája 2020, v zmysle Dohody o urovnaní č. 33/8184/2020 medzi 

obcou Benkovce a ČSOB je obec povinná vykonať odpis pohľadávky v celkovej výške podľa stavu 

v účtovníctve obce k 31.12.2020 

Oprava ČOV: vypracovať PD na intenzifikáciu technológie ČOV za účelom zefektívnenia čistiaceho 

procesu a podať žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia, zabezpečiť CP na výmenu 

prevzdušňovacích elementov v aktivačných nádržiach 



Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020: výška finančných prostriedkov na kalendárny rok 2021  na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy je určená vo výške 1.750,-€ na jedno dieťa a rok. Poslanci sa uzniesli 

na Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020. 

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

                       proti – 0 

                       zdržal sa – 0 

                       neprítomní pri hlasovaní – 1,  Baník 

 

Stav PPÚ: ukončené terénne práce na mapovaní katastra – extravilánu, osadené body meračskej 

geodetickej siete, prebieha spracovanie digitálnej mapy polohopisu a výškopisu. Upozorniť občanov 

na dokončenie dedičských konaní. 

 

Veľkoobjemový odpad a úroveň vytriedenia odpadov: Veľkoobjemový kontajner pristaviť 

k obecnému úradu v apríli a informovať občanov rozhlasom. Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020 

bola o takmer 5 % vyššia ako v roku 2019 – 44,19 %. Odmena pre tých, ktorí separovali najlepšie, 

návrh starostky – žltá 110 l nádoba na plasty, tým, ktorí neseparujú resp. málo separujú doručiť 

písomné upozornenie. 

Zabezpečenie údržby a úpravy verejných priestranstiev: problém so zamestnávaním ľudí, nie sú 

žiadne projekty z ÚPSVaR Vranov nad Topľou, končí projekt MOPS. Poslanci navrhujú nájsť a 

zamestnať človeka na dohodu. 

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

                       proti – 0 

                       zdržal sa – 0 

                       neprítomní pri hlasovaní – 1,  Baník 

 

Ostatné: Pohľadávky neplatičov k 31.12.2020 vo výške 13.116,06€, najviac na nájomnom, Dzn 

a stočnom. Neplatičov bez uvedenia mena najprv vyzvať cestou miestneho rozhlasu a potom aj  

písomnou formou. Poslanec Uhrín žiada vyhlásiť v MR, aby sa nevyvážali konáre zo súkromných 

pozemkov za záhrady na lúku smerom k Poľcovému jarku a žiada zakúpiť dopravné zrkadlo pre 

Ondavskú ulicu. Návrh cyklistickej trasy – variant 2 po pozemkoch obce a SPF poslanci pripomienkujú. 

Je nezmyselné viesť trasu krížom cez polia. Žiadajú iný variant. Využitie prízemia budovy ZŠ na 

nájomné byty poslanci súhlasia, navrhujú aspoň jeden sociálny byt pri prípadnej katastrofe. Peter 

Hromý požiadal o možnosť drobných stavebných úprav pri nájomnom byte v rámci obecného 

pozemku – maximálne 2 m poslanci súhlasia, ale zároveň odporúčajú začať výkup pozemkov od 

súkromných vlastníkov pod rómskymi stavbami. 

Na otázky poslancov odpovedala starostka obce. 

 

Uznesenie č. 94/2021 

K bodu 8. Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia, ktorý prítomní poslanci schválili. Uznesenie je prílohou 

č. 5 tejto zápisnice.  

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



                       proti – 0 

                       zdržal sa – 0 

                       neprítomní pri hlasovaní – 1,  Baník 

 

K bodu 9. Záver 

Starostka  poďakovala  všetkým prítomným  za aktívnu účasť, popriala im pokojný večer a ukončila 

14.  zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20.00 hod.. 

   

Zapísala:  Mgr. Katarína Hladká 

                                       

                                                                                                                              Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                              starostka obce Benkovce 

 

 

Poslanci:            Slavomír Čečko               ......................................... 

                           Jozef Dudáš                     ......................................... 

                            Mgr. Katarína Hladká     ........................................ 

                            Ondrej Hudík                   ......................................... 

                            Mgr. Marián Oľšav         ........................................ 

                            Ing.  Jozef Uhrín             ......................................... 

                                                                                                                                


