
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Benkovciach, konaného dňa 12.05.2020 v sále kultúrneho 

domu Benkovce o 19.30 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, kontrola uznášania schopnosti OZ 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Riešenie sporu obce s ČSOB  

4. Návrh na uznesenie 

5. Záver 

 

1. Otvorenie  

Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov. Po kontrole prítomnosti starostka 

skonštatovala, že prítomní sú piati poslanci, OZ je uznášania schopné. Zasadnutie OZ bolo zvolané 

mimo plánu zasadnutí na rok 2020 mailom pre krátkosť času potrebného na rozhodnutie o ďalšom 

postupe v spore s ČSOB, čo bolo jediným bodom programu. Za zapisovateľa bola určená Mgr. Hladká. 

2. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Katarína Hladká, Slavomír Čečko a Ing. Jozef Uhrín. 

Navrhnutí poslanci súhlasili. K programu podľa pozvánky neboli pripomienky. Prítomní poslanci 

schválili program a členov návrhovej komisie hlasovaním: za – Čečko, Dudáš, Hladká, Hudík,  Uhrín, 

proti – 0, zdržalo sa – 0. Program bol schválený.  

Uznesenie č. 60 

3. Riešenie sporu obce s ČSOB 

Starostka informovala poslancov o súčasnom stave vzťahov medzi obcou Benkovce a ČSOB, mailom 

bola poslancom doručená krátka analýza  a navrhnuté možnosti postupu obce od právneho zástupcu 

obce. Poslanci, ktorí sa nezúčastnili zasadnutia sa vyjadrili písomne mailom. Podrobnejšie informácie 

a históriu sporu podal právny zástupca cez video aplikáciu. Právny zástupca zodpovedal  všetky 

otázky poslancov. Poslanec Baník nesúhlasil s ukončením sporu, svoje vyjadrenie poslal mailom, 

pretože nebol prítomný na zasadnutí. O ukončení sporu s ČSOB prítomní poslanci hlasovali. 

Hlasovanie: za - Čečko, Dudáš, Hladká, Hudík,  Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 61 

4. Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia, ktorý prítomní poslanci schválili. Uznesenie je prílohou 

č. 1 tejto zápisnice. Hlasovanie: za – Čečko, Dudáš, Hladká, Hudík, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

5. Záver 



V závere sa starostka obce poďakovala  všetkým prítomným  za aktívnu účasť, popriala im pokojný 

večer a ukončila 10.  zasadnutie obecného zastupiteľstva o 21.00 hod.. 

   

Zapisovateľ:  Mgr. Katarína Hladká 

 

Poslanci:            Slavomír Čečko    ......................................... 

                             Jozef Dudáš         ......................................... 

                  Mgr. Katarína Hladká     ........................................ 

                              Ondrej Hudík      ......................................... 

                      Ing.  Jozef Uhrín          ......................................... 

                                                                                                                                


