
Uznesenie 

z  26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Benkovce 

 zo dňa 15. júna 2018 

(154 – 160) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom šiestom zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrolu plnenia uznesenia z 25. zasadnutia OZ 

2. Správu starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

3. Záverečný účet obce Benkovce za rok 2017 

4. Stanovisko HK k záverečnému účtu 

5. Určenie rozsahu výkonu starostu a počtu poslancov vo volebnom období 2018 – 2022 

6. Investičný zámer na výstavbu miestnej komunikácie za kostolom 

7. Prijatie úveru z Prima banky na výstavbu miestnej komunikácie za kostolom 

8. Rôzne – žiadosť  o dotáciu pre Terminators, vyhlásenie novej výzvy z PRV 2014 – 2020, 

opatrenie 7.2 

Uznesenie č. 154 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

 schvaľuje  

program dvadsiateho šiesteho  zasadnutia  bez pripomienok 

volí 

návrhovú komisiu v zložení  B. Babinská, S. Čečko, Mgr. M. Oľšav 

                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                      starostka obce 

1. Kontrola plnenia uznesenia z 25. zasadnutia OZ 

2. Správa starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

Uznesenie č. 155 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

konštatuje, že 

úlohy vyplývajúce  z uznesenia z 25. zasadnutia OZ boli splnené  

 berie na vedomie  



 správu starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

                                                                                                                                    Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                        starostka obce 

3. Záverečný účet obce Benkovce za rok 2017 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 

Uznesenie č. 156 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 

schvaľuje 

a/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad      

b/ prebytok účtovného hospodárenia za rok 2017 vo výške 3 392,48 € 

c/ tvorbu rezervného fondu vo výške 339,25 eur, t.j. 10% z prebytku 

d/ použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na kapitálové výdavky                                 

                                                                                                                                   Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce 

5. Určenie rozsahu výkonu starostu a počtu poslancov vo volebnom období 2018 – 2022 

                                                                         Uznesenie č. 157 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

určuje 

výkon funkcie starostu obce Benkovce pre nové volebné obdobie r. 2018 -2022 v plnom rozsahu 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach podľa § 11 ods. 3  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

určuje 

počet poslancov Obce Benkovce v novom volebnom období  r. 2018 – 2022  

sedem  (7) 

                                                                                                                                 Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce 



6. Investičný zámer na výstavbu miestnej komunikácie za kostolom 

Uznesenie č. 158 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

schvaľuje 

investičný zámer na výstavbu miestnej komunikácie za kostolom v dĺžke 275 metrov 

 

                                                                                                                                     Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                          starostka obce   

7. Prijatie úveru z Prima banky na výstavbu miestnej komunikácie za kostolom 

Uznesenie č. 159            

                                                                                                              

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

schvaľuje 

prijatie úveru vo výške 38 500,00 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, úver bude použitý na investičnú akciu 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Benkovce – vetva A.“ 

 

                                                                                                                                      Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                        starostka obce   

8. Rôzne 

                                                Uznesenie č. 160 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie  

a/ informáciu o vyhlásení novej výzvy Programu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020, opatrenie 7.2 

b/ informáciu o umiestnení merača rýchlosti v obci 

schvaľuje 

a/ dotáciu pre ŠK Terminators vo výške 159,00 € 



b/ umiestnenie kompostérov  na biologicky rozložiteľný odpad ku kostolu a na cintorín 

c/ sponzorský dar na Deň rodiny 2018 vo výške 100 € 

d/ preventívnu protipožiarnu hliadku v zložení: Pavliško ml., Olach M., Čečko S. 

odporúča 

systém kopania hrobov nemeniť 

                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce 

 

                                                                                                                                      

V Benkovciach  15.06.2018 

 


