
Uznesenie 

z  25. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Benkovce 

 zo dňa 20. apríla 2018 

(150 – 153) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom šiestom zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrolu plnenia uznesenia z 24. zasadnutia OZ 

2. Správu starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

3. Bilancia hospodárenia za obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017 s analýzou výdavkov obce za rok 

2017 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti 

5. Rôzne – vyjadrenie právneho zástupcu k dovolaniu, zber veľkoobjemového odpadu, čistenie 

Ondavy, Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, novela zákona č. 369/1990 

Uznesenie č. 150 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

 schvaľuje  

program dvadsiateho piateho  zasadnutia  bez pripomienok 

volí 

návrhovú komisiu v zložení  M. Švarný, J. Dudáš a B. Babinská  

                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                      starostka obce 

1. Kontrola plnenia uznesenia z 24. zasadnutia OZ 

2. Správa starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

3. Bilancia hospodárenia za obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017 s analýzou výdavkov obce za 

rok 2017 

Uznesenie č. 151 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

konštatuje, že 

úlohy vyplývajúce  z uznesenia z 24. zasadnutia OZ boli splnené  

 berie na vedomie  



a/ správu starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

b/ bilanciu hospodárenia za obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017 s analýzou výdavkov obce za rok 2017 

                                                                                                                                    Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                        starostka obce 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti 

Uznesenie č. 152 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za obdobie od 01.08.2017 do 23.032018 

s pripomienkami podľa zápisnice 

                                                                                                                                   Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce 

5. Rôzne 

Uznesenie č. 153 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie  

a/ informáciu o podaní  vyjadrenia k dovolaniu Ing. J. Telepuna na výzvu súdu zo dňa 27.03.2018  

b/ informáciu o novele zákona č. 369/1990 s účinnosťou od 01.04.2018 

schvaľuje 

a/ spolufinancovanie opravy miestnej komunikácie na parcele č. 1157/2 a 51 v k. ú. Benkovce 

v zmysle predloženej zmluvy 

b/ zabezpečenie veľkoobjemového kontajnera na zber objemného odpadu v obci spoločnosťou Fúra 

počas mája 2018  

súhlasí 

s environmentálnymi a kultúrno spoločenskými aktivitami v čase od 24.04. 2018 do 02.06.2018 

uvedenými v zápisnici 

                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce                                                                                                                             

V Benkovciach  20.04.2018 


