
Uznesenie 

z  28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Benkovce 

 zo dňa 13. októbra 2018 

(165 – 171) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom ôsmom zasadnutí prerokovalo: 

1. Petíciu občanov obce Benkovce z Ondavskej ulice 

2. Kontrolu plnenia uznesení z 26. a 27. zasadnutia OZ 

3. Správu starostky o postupe prác na rozostavaných projektoch v obci 

4. Bilanciu hospodárenia za 1. polrok roku 2018 – celkový rozbor príjmov a výdavkov 

5. Správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti pokladne za obdobie od 01.01.2018 do 

30.06.2018 

6. Rôzne – pochovávanie zosnulých na pravej strane cintorína, prijatie úveru od Prima banky, 

plán obnovy verejnej kanalizácie, návrh ocenených pri príležitosti 655. výročia prvej písomnej 

zmienky, návrh zmluvy o pôžičke s fyzickou osobou, mesiac úcty k starším, zriadenie DHZO 

Uznesenie č. 165 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

 schvaľuje  

program dvadsiateho ôsmeho  zasadnutia  bez pripomienok 

volí 

návrhovú komisiu v zložení  B. Babinská, Mgr. M. Oľšav, J. Dudáš 

                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                      starostka obce 

1. Petícia občanov obce Benkovce z Ondavskej ulice 

Uznesenie č. 166 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

 berie na vedomie  

 Petíciu občanov obce Benkovce z Ondavskej ulice 

 



odporúča 

upozorniť pána Milana Feriho ml. na dodržiavanie nájomnej zmluvy s obcou a Občianskeho 

zákonníka, § 11, hlava II. 

                                                                                                                                    Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                        starostka obce 

2. Kontrola plnenia uznesení z 26. a 27. zasadnutia OZ 

Uznesenie č. 167 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

konštatuje, že 

úlohy vyplývajúce z uznesení z 26. a 27. zasadnutia OZ boli splnené 

                                                                                                                                   Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce                                                  

3. Správa starostky o postupe prác na rozostavaných projektoch v obci 

                                                Uznesenie č. 168 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie 

Správu starostky o postupe prác na rozostavaných projektoch v obci 

                                                                                                                                     Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                         starostka obce 

4. Bilancia hospodárenia za 1. polrok roku 2018 – celkový rozbor príjmov a výdavkov 

                                                                       Uznesenie č. 169 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie 

Bilanciu hospodárenia za 1. polrok roku 2018 – celkový rozbor príjmov a výdavkov 

 

                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce      



5. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti pokladne za obdobie od 01.01.2018 

do 30.06.2018 

                                                                       Uznesenie č. 170 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti pokladne za obdobie od 01.01.2018 do 

30.06.2018 

odporúča 

zrealizovať opatrenia navrhnuté hlavnou kontrolórkou 

zodpovedné: Ing. V. Pavlišková, Mgr. Ľ. Sabolová 

                                                                                                                                  Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                       starostka obce      

 

6. Rôzne 

                                                                     Uznesenie č. 171 

Obecné zastupiteľstvo v Benkovciach 

schvaľuje 

1. nový systém pochovávania na pravej strane cintorína bez betónových krýpt a bez 

betónovania okolia hrobov 

2. prijatie úveru vo výške 12 200,00 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 „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia 

materskej školy v obci Benkovce“ – oprava podláh v interiéri budovy MŠ  a strešnej krytiny 

nad terasou MŠ. 

3. Plán obnovy verejnej kanalizácie 

4. udelenie ocenenia za rozvoj a reprezentáciu obce Benkovce pri príležitosti 655. výročia prvej 

písomnej zmienky týmto občanom: Baník Ľubomír, Grofíková Marta, Hobľáková Margita, 

Humeníková Mária, Ing. Ješko Ján, Klapák Jozef, Ing. Lancoš Jozef, Nazad Ján, Mgr.Sabolová 

Ľubica, Turčíková Anna, Zeman Stanislav 

5. Zmluvu o pôžičke uzavretej podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka s pánom Slavomírom 

Čečkom ako veriteľom za účelom opravy miestnej komunikácie od súpisného čísla 68 po 

súpisné číslo 75 



6. navýšenie platu starostu vo výške 70 % v mesiaci november za  veľmi dobré hospodárske 

výsledky a získanie dotácií na rozvoj a výstavbu obce počas volebného obdobia 2014 – 2018 

7. odmenu poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi vo výške 250,00 € 

v čistom za aktívny prístup pri rozhodovaní o investíciách v obci a o rozvoji obce počas 

uplynulého volebného obdobia 

 

zriaďuje 

 

dobrovoľný hasičský zbor obce Benkovce podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. 

o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov 

 

odporúča 

1. menovať do funkcie veliteľa hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce 

Benkovce Martina Pavliška st. 

2. doplniť VZN č. 2/2016 o zmeny v systéme pochovávania na pravej strane cintorína 

poveruje 

DHZ Benkovce plnením úloh DHZO Benkovce na základe Dohody o spolupráci pri plnení úloh na 

úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Benkovce a DPO – DHZ Benkovce 

súhlasí 

s termínom usporiadania posedenia s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty 28.10.2018 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                   Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                                                                        starostka obce      

                                                                                                                             

V Benkovciach  13.10.2018 

 


