
Zápisnica

; ;rT:r"ť::J";Xil':'l r:fi il]" 
za stu p ite l,stva v B e n kovcia ch, kon a n é ho d ň a 07 . t2. 2078

Prítomní: podIa prezenčnej lístiny

Propram:

1,. Slávnostná časť

a/ Otvorenie, určenie zapísovateťa a overovatelov zápisnice
b/ oznámenie výsledkov vol'bY starostu a volieb do zastupitel,stva a odovzdanie osvedčenío zvolení novozvolenému starostoui a |ostanco, nouoruoluner,o zastupiteístva
c/ zloženie sťubu novozvoleného starostu

d / zlože nie síubu posla ncov novozvo leného zastu piterstva

e/ vystúpenie starostu

pracovná časť

2, schválenie pro'ramu ustanovujúceho zasadnutia zastupiterstva3' Zriadenie komisie Podla Čl, 7 ods, 5 zákona č.357/2oO4 Z.z, o ochrane verejného záujmu privýkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a volba jej členov4' Schválenie Poslanca zastuPitel'stva, ktorý bude pouereny zvolávať a viesť zasadnutiazastupitel'stva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení5. Určenie platu starostu
6, Návrh rozpočtu obce na rok 2019
7. Rózne

8. Návrh na uznesenie
9. Záver

1. Slávnostná časť - Otvorenie

Na Úvod ustanovujúceho zasadnutia zaznela štátna hymna. Ustanovujúce zasadnutie otvorilaa viedla doterajšia starostka obce. privítala prítomných a oboznámila ich s priebehom zasadnutiaa s návrhom Programu ustanovujúceho zasadnutia. Za zapisovateía bola navrhnutá Mgr. KatarínaHladká' za overovate[ov Mgr, Marián oťšav a lng. Jozef Uhrín, ktorí s návrhom súhlasili. potomstarostka odovzdala slovo predsedníčke miestnej volebnej komísie pani Emílii lvankovej, ktoráoboznámila Prítomných s výsledkami volieb v obci Benkovce na funkciu starostu a poslancovzastuPiteťstva, Porovnala ÚČasť voličov v komunálnych volbách v roku 2018 a v roku 2014 v obciBenkovce sceloslovenským priemerom, správa predsedníčky Mvk je prílohou č. ]. tejto zápísnice. pooboznámení s výsledkom volieb predsedníčka Mvk odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenémustarostovi a Poslancom novozvoleného obecného zastupitelstva. predsedníčka MVK vyzvalanovozvoleného starostu na zloŽenie slubu. Po prečítaní slubu novozvolený starosta potvrdil svoj sťubpodpisom, Novozvoleným starostom sa stala lng. víera pavlišková, ktorá bola na funkciu starostu



zvolená opátovne. Starostka vyzval
z ož i sřub a potvrdili no poopi,om.iili ;:IJffi:.",i,iffiiT;:í:[ 
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schopné. Staro
novozvolený, ;'§.:'.""T'i'jl#H'or, 

v ktorom sa pod'akovala voličom'r',,'ouu.ru, zablahoželala
s Poslancami a ochotnými občan-m'l 

a vYjadrila Presvedčenie, že v novom uoi.uno, oooobi spc,tr,doterajším postancom za,;;;il',r#ilIfi::,::..[1;jnl 
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drobné upo'i"nto-ř predmety. Poslancovi Mariánovi šu..uru bola udelená Cerrajffi 
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Uznesenie č. 2 
,vyuJuLtríl' zasadnutia a pokračovala pracovná časť. 

. ''ll Jq

2' Pracovná Časť- Schvátenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastrupitQl,stvastarostka predložila zastupitelístvu návrh pro*ramu rokovanibol zverejnený na úradnej tabuli 
"o... * pro*ramu pod,a 

zastuPiteístva - pracovnú časí tak ako

:fi il,: j iJ:Jffi fl il ljl,""il,:, ; ; : ;"fi :: ffij!, fi ::il:i ; ; i-: " #rm, *rl
Uznesenie č. 1

3' Zriadenie kom|sie Podt'a čt, 7 ods, 5 zákona č. 357/2oo4Z.z. o ochranre vefejného záujmupri výkone funkcií verejných funkcionárou u.n"n'n"skorších preapisov a vqba jej čtenovobec musív zmYsle zákona Č, :l57l2oo4Z,z, o ochrane verejného záujmupri výkone fqnkciíverejnýchfunkcionárov v znení neskorších o"oo'r"" zriadiť komisiu, ktorej útohou je overid {i bol dodržaný
vYŠŠie uvedený zákon, Pod.a ktorého je starosta povinný tejto komisii podať písclmn{ oznámenie za
predchádzajúci kalendárny rok, 

'' 
,o^, podmienky'".rlrr''.rosti vli.nu-funficie verejnéhofunkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností, aké má funkcie v siat,|,ycr, orgánoch,

v orgánoch Územnej samosprávy, u o.gáno,r, právnických osób vykonávajúcich podnik{teIskú činnosť
a v orgánoch iných Právnických osóu,-aké má z tejto ,,r""* o.imy alebo ine'poiitn, Uvedie svoje
majetkové pomery a príjmy z v'ýkonu funkcie starostu .. 

-or"o.nrozajúci 

kalencLrny ,.ot . členom
komisie móŽe bYť iba Poslanec obecného zastupiteístva, komisia musí mať aspoii troch členov. Do
komisie boli navrhnutí Poslanci' ors,u, Hradká, Uhrín, Hudík. Za predsedu komisie $ol navrhnutýposlanec Olšav. Poslanci súhlas;ia so zriadením športovo - kultúrnej , .konon.ti.kqj komisie, ZaPredsedu ŠPortovo - kultúrnej k,omisieiot. n.urr,nuta postankro. ,,.onr, .. pr.ar.oq ekonomickejkomisie bol navrhnutý poslanec Čečko, predsedovia komisií zabezpečía do d,alšieho zpsadnutia ozffiT§T;[]::]iJomisií, Htasovanie poslancov: za - čečko, ,"orr, ,řonr, ,,,uo,n, oíšav,

Uznesenie č.3

4' Schválenie Poslanca zastuPiteístva, ktoný bude poverený zvolávať a,uiesd zasadnutiazastupiteístva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení



";*il]' 

:T;Iiiďln :ffi :I,ř#::i,::íT:: T:;*.:,[j;:.^:,ui, ]n 

o o o 
" 

so z n e n ím § 1 2zastupovaním.

Hudík, Olšav,;nil.::T:J,i":]:::,, ..,iř.,, ;;;.,, hlasovaním:,. .;;I:, i"":I:r:iir]

Uznesenie č.4

5. Určenie ptatu starostu

V súlade s ustanoveniami § 3 ods, 1 zákona č. 253/7gg4 
.Z.z. oprávnom postavení a platovýchPomeroch starostov obcí a Primátorov miest v znení neskorších predpisov starosje súČinom Priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstv,= ;:l,:il'ffi*jÚdajov Štatistického Úradu SR 

" ',.uo'n.,ozajúci 
kalenoa.v ,.ot a násobku pr:d'a počtu obyvatelovobce' plat patrí starostovi odo dňa zloženia sťubu. oo".ne zastupitelstvc) určito mesačný plat

;fl ffil;:: l",:,í:K;,'rT,; H; :t:h;h#,2o, -€ H la sova n ie po, l. n.ou, za - če č k o,

Uznesen|e č. 5

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2079 a návrh rozpočtu na roky 2O1,g - 2027 predniesla starostka obce. pritvorbe rozpočtu na rok 2o19 sa vychádzalo zo skutočnostipreocrraozajúceho 
rolrla so zoh'adnením 10

% navýŠenia' ktoré vYPlýva zo Štátnehorozpočtu a odporúčaní zMos - u postupovať pri zostavovaníPríjmovej Časti rozPoČtu konzervatívne, Rozpočet na rok 2019 bol navrhnutý alko vyrovnaný. NávrhrozPoČtu na rokY 2019 - 2021' bolnavrhnutý v zmysle nariadenia Ministerstva firrancií SR pre potrebyevidencie do systému RlssAM, RozpoČet na rok 2019 zohradňuje dotáciu zo štátneho rozpočtu nazamestnávanie' o ktorú boli navýšené bežné prúmy a bežné výdavky a dotáciu na požiarnu zbrojnicuPridelenú v roku 2018 ako transfer zohíadnený v kapitálových výdavkoch. Svoje stanovisko k návrhurozPoČtu na rokY 2o7g - 2o2L PriPravita hlavná kontrolórka obce pani Renáta Lešková, v ktorom
::]:ffffi..i;:,r[:;fi::ff:ljlii:,j:::::i ,.o.oo,,u na rok 2079 je;pracovaný vsúlade
schvá liť a návrh rozpočtu na ro ky ro,,'Jiii'#T,jffiTÍ,ťffi;lj";i."".ů iil:: i*;PreČÍtala PostankYňa Hladká, Pretože htavná kontrolórka sa ospravedlnila z neprítomnosti. Stanoviskohlavnej kontrolórky je prílohou Č,2 tejto zápisnice. poslanec uhrín žiadalvysvetlenie položky 632oo3.Starostka vYsvetlita Podrobne, ktoré výdavky sú v tejto položke zahrnuté. osta*ní poslanci nemalik návrhu rozPoČtu na rok 2019 Žiadne pripomienky a hlasovali o návrhu. Rozpočet na rok 2019
ffi:Jůffi:ffi-:"Jl1!í,?,,,,,i,il";:;;::ll*!i;.;to zápisnice Hlasovanie: za_čečko,

Uznesenie č. 6

7. Rózne

starostka informovata postancov, Že je pripravený program na privítanie Nového roka 2019, hudba,
;*r*:::"'.'' 

a silvestrovský ohňosiroj. Zároveň pozi.o.t. poslancov o pomoc priorganizovaní.



Starostka predložita návrh uznesenia pracovnej časti,návrhom uznesenia zo slávnostnej časti zasadnutiaUznesenie je prílohou č, li t.it. ,epir.i.e. Hlasovan

8. Návrh na uznesenie

Uhrín, proti- 0, zdržalosa - O.

9. Záver

Zapisovateť: Mgr, Katarína Hladká

Overovatelia: Mgr, Marián C)íšav

lng. Jozef Uhrin

prítomní poslanci
výsledkoch volieb a
: za - čečko, Dudáš,

za aktívnu účast,

o 21.00 hod..

V závere sa starostka obce pod'akovala prítomným 
1večer a ukončila ustanovujťice zasadnutie obecného

s predneseným

s[ubu, schválili.
Hudík, Oťšav,

im pokojný



uznesenie
z ustanovujúceho z:asadnutia obecného zastupitel'stva obce Benkovce

dňa 07. decembra 2018 na Obecnom úrade v Benkovciach

(7-7l
obecné zastupitelstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovato:

]..

2.

3.

4,

5.

6.

7.

oznámenie výsledkov vo,by starostu a volieb do zastupiteťstva

í#ffif;;::::::i i1 _1 :o, .i;;;. č 357/2oo4z z o ochrane
:in":" 

funkcií verejnýr:h funkcionárov ;;;" ' 
5J l / 2UU4 Z,z, o ochrane vere

Návrh na zriade n ie ;";;,;;::"":T:]_:"en 
í nesko rších predpisov a vo lba 1,

schválenie oor,.n.,,n]:::::::_:ro 
zastupiteístva, vorba'i..JruOou komisiíSchválenie poslanca ,".*,,^n.r.--::: 
",]_'_"u'"tsrva' vo[ba Predsedov komis

zastupiteístva v súlad 
zastuPiteÍstva, ktorý bude pou"r"nli zvolávať a

Určenie platu staros,u"'o'n"n'm 
§ 12 zákona o obecnom zriajení

Návrh rozpočtu obce na rok2079
Rózne

Uznesenie č. 1
Obecné zastupitel'stvo v Benkovr:iach

A. určuje:

1,. zapisovatel'a Mgr. Katarírru Hladkú2, overovatelbv zápisnice l!,lgr. Mariána olšava a lng. Jozefa UhrínaB. konštatuje, že
I. obecné zastupitel'stvo je uznášania schopnéC. schval'uje

1,. program ustanovujúceho zasadnutia bez pripomienok

1, oznómenie výsledkov voťby starostu a volieb do zastupiteťstva

Uznesenie č.2
Obecné zastupiteIstvo v Benkovcia ch

A. berie na vedomie
]..

2.

B.

7,

2,

výsledky voíby starostu a volieb obecného zastupitelstva
vystúpenie novozvoleného starostu
konštatuje, že

#:ffiJ,tarosta 
obce Benkovce lng. Viera PavliŠk ová zloŽilzákonom pred

zvolení poslanci obecného ;:astupiteťstva Slavomír Čečko, Jozef Dudáš, Mgr. Katarondrej Hudík, Mgr. Marián o[šav, lng. Jozef Uhrín zložíli zákonom predpísaný síubobecného zastupite ťstva

záujmu pri
členov

zasadnutia

sIub

Hladká,



2,Zriadenie komisie pcldÍa čl. 7 ods, 5 zókona č. 357/2004 Z.z. o ochrane vvýkone funkcií verejných íunkcionórov v znení neskorších predpisov a

Uznesenie č. 3

Obecné zastupitelstvo v Benkovciach

A. zr|ad'uje

ffiH?:|]:i #::'',* :: :,.::,./,,ooo 
z.z, o ochr an e ve rejné ho zá ujm uVerejných funkcionárov V 

'npní ̂ o"r,^,xl^^ 
] 

v vLl ll at te vere.;n€h

B. vnlí 
lv v znení neskorších predpisov a volba jej členovB. volí

1. predsedu komisie Mgr. Mariána Oíšava2, členov komisie: Mgr. Katarínu Hladkú, ondreja Hudíka a lng. Jozefa Uhrína

3, zriadenie komisií obecného zastupitelštva, vol.ba predsedov

Uznesenie č. 4

Obecné zastupitel'stvo v Benkovciach

A. zriad'uje

Ekonomickú komisiu a kultťrrnu a športovú komisiu

B. volí
1. predsedu ekonomickej komisie Slavomíra Čečka2. predsedu kultúrnej a špiorlgygj komisie Mgr. Katarínu HladkúC. ukladá

1" predsedom komisií doplniť dvoch členov do každej z komisií2. pripraviť náplň práce jeclnotlivých komisií

Zodpovední: Slavomír Čečko a Mgr, Katarína Hladká

4,schvólenie poslanca zastupitelštva, ktorý bude poverený zvolóvať a viesť ztzastupiteťstvtl v súlade so znením § 72 zókona o obecnom zriadení

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteIstvo v Benkovciach

poveruje

poslanca Milana Baníka zvolávaním a vedením zasadnutízastupitel.stva v prípadochods, 2 Prvá veta, ods. 3 tretia ,veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNRZb. o obecnom zriadení v znení neskoršícřr predpisov

zdujmu pri
jej členov,

§12
369/1990



5.U rčenie platu starosťu

Uznesenie č. 6
Obecné zastupitel'stvo v l]enkovciach

určuje

6. Nóvrh rozpočtu obce na rok 2019

Uznesenie č. 7

Obecné zastupitel'stvo v Benkovciach

A. berie na vedomie
L Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu na rok 20192. Rozpočet na roky 201,9| - 2021

B. schval'uje

rozpočet na rok 2019

7.Rózne

Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteťstvo v Benkovciach

súhlasí

s organizáciou programu na privítanie Nového roka 20'9 spojeného s

V Benkovcia ch 07 .I2.2O1,8

lng. Viera

v súlade so zákonom NR s;R č, 253/1gg4 Z. z. o právnom postavení a platovýchstarostov obcí a primátorrrv miest v znení neskorších predpisov mesačný plat lPavliškovej vo výške 2 09ji,20 eur u lng. Viery

starosta obce

0A/


