
Uznesenie 

z  27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Benkovce 

 zo dňa 7. septembra 2018 

(161 – 164) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom siedmom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o vyhlásení výzvy MV SR na zriadenie miestnych občianskych poriadkových 

služieb a možnosti zapojenia sa 

2. Prípravu osláv 655. výročia prvej písomnej zmienky o obci  

3. Rôzne – výmena radiátorov v MŠ, výroba lávky do parku -  zadanie zákazky 

Uznesenie č. 161 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

 schvaľuje  

program dvadsiateho siedmeho  zasadnutia  bez pripomienok 

volí 

návrhovú komisiu v zložení  B. Babinská, M. Švarný, M. Olach 

                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                      starostka obce 

1. Informácia o vyhlásení výzvy MV SR na zriadenie miestnych občianskych poriadkových 

služieb a možnosti zapojenia sa 

Uznesenie č. 162 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

 berie na vedomie  

 Informáciu o vyhlásení výzvy MV SR na zriadenie miestnych občianskych poriadkových služieb 

schvaľuje 

 zapojenie sa do projektu s názvom: Miestne občianske poriadkové služby v obci Benkovce 

kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1 



zameranie: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním 

miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK 

súhlasí 

a/ s predložením žiadosti o NFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom 

rozvoja obce – PHSRO 

b/ so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu min. 5% z celkových oprávnených 

výdavkov 

                                                                                                                                    Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                        starostka obce 

2. Príprava osláv 655. výročia prvej písomnej zmienky o obci  

Uznesenie č. 163 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie 

stav príprav osláv 655. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

schvaľuje 

a/  harmonogram prác od 10.09. do 15.09. 2018        

b/ rozdelenie úloh poslancom OZ podľa zápisnice                       

                                                                                                                                   Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce                                                  

3. Rôzne 

                                                Uznesenie č. 164 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

schvaľuje 

 výmenu radiátorov v MŠ v decembri 2018 

odporúča 

 zadať zákazku výroby lávky do parku  spoločnosti GS Eurotherm 

                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce                                                                                                                                     

V Benkovciach  07.09.2018 


