
Uznesenie 

z  24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Benkovce 

 zo dňa 23. februára 2018 

(143 – 149) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom štvrtom zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrolu plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ 

2. Výstavbu sociálnych nájomných bytov nižšieho štandardu 

3. Posúdenie ponúk Prima banky a VÚB na čerpanie úveru na miestnu komunikáciu 

4. Informáciu o postupe prípravných prác na projekte Zvýšenie energetickej hospodárnosti 

a modernizácia MŠ v obci Benkovce  

5. Generálnu prehliadku kotlov v MŠ 

6. Informáciu o stave a postupe súdnych sporov obce v roku 2017 - 2018 

7. Návrh VZN č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane 

8. Investičný zámer na opravu obecného skladu – garáže a zmenu jeho užívania na hasičskú 

zbrojnicu 

9. Rôzne  

 

Uznesenie č. 143 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

 schvaľuje  

program dvadsiateho štvrtého zasadnutia  s pripomienkami 

volí  

návrhovú komisiu v zložení:  Milan Baník, Jozef Dudáš a Beáta Babinská 

 

                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                      starostka obce 

1. Kontrola plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ 

Uznesenie č. 143 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 



 konštatuje, že 

 úlohy vyplývajúce z uznesení z 23. zasadnutia boli splnené 

                                                                                                                                    Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                        starostka obce 

2. Výstavba sociálnych nájomných bytov nižšieho štandardu 

Uznesenie č. 144 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie 

informáciu o princípoch výstavby bytov nižšieho štandardu   

súhlasí  

s prípravou výstavby bytov nižšieho štandardu a zapojením sa do výzvy  MV SR o prestupnom bývaní    

žiada 

doplniť informáciu o náklade na výstavbu 8 bytovej jednotky                                                 

                                                                                                                                      Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                            starostka obce 

3. Posúdenie ponúk Prima banky a VÚB na čerpanie úveru na miestnu komunikáciu 

Uznesenie č. 145 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie 

 informáciu o stave úverov obce Benkovce v Prima banke Slovensko a.s. 

schvaľuje 

         predĺženie splatnosti existujúceho úveru vo výške 27 695,90 EUR poskytnutého zo strany Prima                                                                                                                                      

         banky Slovensko a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 

         951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, 

         Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej  

         úverovej zmluve číslo 22/017/10 zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 

 

odporúča 

 

prijať ponuku Prima banky Slovensko a.s. na poskytnutie úveru za účelom opravy miestnej  

komunikácie za kostolom 



 

                                                              

                                                                                                                                          Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                                starostka obce 

4. Informácia o postupe prípravných prác na projekte Zvýšenie energetickej 

hospodárnosti a modernizácia MŠ v obci Benkovce  

5. Generálna prehliadka kotlov v MŠ 

Uznesenie č. 146 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie  

výsledky verejného obstarávania na stavebné práce na objekt Zvýšenie energetickej hospodárnosti 

a modernizácia MŠ v obci Benkovce 

schvaľuje  

výmenu elektroinštalácie a zriadenie plynovej prípojky pre budovu MŠ 

neodporúča 

realizovať opravu kotlov na štiepku z dôvodu vysokých nákladov                                      

                                                                                                                                   Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce 

6. Informácia o stave a postupe súdnych sporov obce v roku 2017 - 2018 

Uznesenie č. 147 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie  

informáciu právneho zástupcu obce o stave a postupe súdnych sporov obce v roku 2017 – 2018  

žiada  

poslancov OZ o písomné stanoviská k podaniu žaloby voči ČSOB 

súhlasí 

s podaním proti žaloby voči ČSOB rozdelenej do dvoch častí – o určenie, že neexistuje záväzok obce 

voči ČSOB a o vrátenie plnenia obce ČSOB 

 



                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce 

                                                                                                                                            

7. Návrh VZN č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane 

                                                                 Uznesenie č. 148     

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

sa uznáša na  

VZN  č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane 

                                                                                    

                                                                                                                                           Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                               starostka obce 

8. Investičný zámer na opravu obecného skladu – garáže a zmenu jeho užívania na 

hasičskú zbrojnicu 

Uznesenie č. 148 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

súhlasí 

s opravou obecného skladu a zmenou jeho užívania na hasičskú zbrojnicu 

odporúča 

vypracovať projektovú dokumentáciu a presný rozpočet stavby                                                                                     

                                                                                                                                           Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                               starostka obce                                                                                                                                                                                                                                              

9. Rôzne 

Uznesenie č. 149 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

schvaľuje 

A. Ročný plán obce na rok 2018 na úseku  civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej 

mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania  



B. Prenájom priestoru pre pani Sarikovú v polyfunkčnom objekte za účelom zriadenia 

kaderníctva 

C. Dotáciu pre posilňovňu vo výške 200 € na nákup posilňovacej lavičky 

berie na vedomie 

A. Informáciu o výmene elektromera a ističov  

B. Informáciu o výzve MŽP SR o zberných dvoroch 

 

                                                                                                                                     Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                          starostka obce 

                           

V Benkovciach  23.02. 2018 


