
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Benkovciach, konaného dňa 24.01.2020 v zasadačke OcÚ 

Benkovce o 18.00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, kontrola uznášania schopnosti OZ 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesenia zo 7.  zasadnutia OZ 

4. Správa starostky o stave plnenia úloh pri rozvoji obce 

5. Návrh nájomnej zmluvy na využitie priestorov polyfunkčného objektu 

6. Návrh harmonogramu zasadnutí OZ Benkovce na rok 2020 

7. Plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci Benkovce na rok 2020 

8. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Benkovce – návrh 

9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Benkovce – návrh 

10. Návrh príspevkov do kroniky obce 

11. Rôzne  

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

1. Otvorenie  

Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a sociálno ekonomickú 

pracovníčku Mgr. Sabolovú. Za zapisovateľa bola navrhnutý poslanec Mgr. Marián Oľšav, ktorý 

s návrhom súhlasil. Po kontrole prítomnosti starostka skonštatovala, že prítomní sú piati poslanci, OZ 

je uznášania schopné.  

2. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Marián Oľšav, Ondrej Hudík a Ing. Jozef Uhrín. Navrhnutí 

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

program a členov návrhovej komisie hlasovaním: za – Baník, Dudáš, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, 

zdržalo sa – 0. Program bol schválený.  

Uznesenie č. 50 

3. Kontrola plnenia uznesenia zo 7. zasadnutia OZ 

 Počas zimných mesiacov  niektorí občania obce dobrovoľne, bez upozornenia a veľmi rýchlo upratali 

sneh z chodníkov, preto im bola menovite vyslovená prostredníctvom miestneho rozhlasu pochvala 

a poďakovanie. Prehliadka vodomernej šachty pri kostole bola vykonaná p. J. Olachom a navrhnuté 

riešenie pre farskú radu – úloha splnená.  ČOV – zo strany obce bol podaný mailom podnet na 

Envirostrážcu na stránke MŽP SR, čo vyvolalo jednanie dňa 16.01.2020 zo strany OÚ Prešov, odbor 

ŽP. Výsledkom stretnutia bolo uzatvorenie zmluvy o čistení so Slovenskou Kajňou do konca júna 2020 

a dohoda na ďalšom postupe odovzdania kanalizácie spoločnosti VVS Vranov nad Topľou – úloha 

splnená. Pripomienky do VZN o odpadoch boli zapracované – úloha splnená. Benkovské noviny č. 33 



boli vydané a distribuované v termíne. Zbierka pre postihnutých výbuchom plynu v Prešove bola 

vyhlásená. Úlohy vyplývajúce z uznesení zo 7. zasadnutia boli splnené. Hlasovanie: za – Baník, Dudáš, 

Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 51 

4. Správa starostky o stave plnenia úloh pri rozvoji obce 

V čase od 07.12. 2019 do 24.01. 2020 zamestnanci obce a MŠ plnili nevyhnutné úlohy na 

zabezpečenie chodu prevádzky MŠ a obce. Pokračovalo sa v identifikácii poruchy vodovodu v budove 

KD a Ocú, VVS prešla celé potrubie a zistila, že nám kolíše tlak v systéme, každé 4 minúty odchádza 

1,5 l vody, kamery neboli použité, zastavili sme prívod vody do posilňovne od 17.01.2020 a sledujeme 

stav odberu vody, p. J. Olach bude pokračovať v oprave inštaláciou ventilu pri plynovom kotli, ktorý 

môže spôsobovať výkyvy tlaku. V KD bolo 6 akciíí, preto pracovníci museli čistiť priestory KD a 

pretriediť odpad – zvlášť separovaný a zmesový KO. Zabezpečovali sme temperovanie polyfunkčného 

objektu, odpratávali sme sneh, posypávali sme miestne komunikácie posypovým materiálom, 

inštalovala sa vianočná výzdoba a adventný veniec, upratovali sme aj priestory polyfunkčného 

objektu pre prenájom budúcej ambulancie všeobecného lekára.  Bola uzatvorená zmluva so S. Kajňou 

o čistení OV po jednaní s krajským úradom Prešov odbor ŽP na podnet našej obce na linku 

Envirostrážcu na MŽP SR. Bola uzatvorená aj zmluva so SVP Košice z dôvodu podania žiadosti o NFP 

na miestnu komunikáciu Ondavská a so SSC Bratislava z dôvodu podania žiadosti o NFP 

prostredníctvom MAS pod hradom Čičva na výstavbu čakárni SAD, čomu predchádzalo zhotovenie GP 

a následne vypracovanie znaleckého posudku. Za prenájom cesty bude obec platiť 554 € a za zastávky 

SAD 11 €. 28.12.2019 obec S. Kajňa žiadala o pomoc pri odvedení OV z prečerpávačky do našej šachty 

na prívodnom rade kanalizácie. Zaplatila v hotovosti do pokladne. 15.01.2020 bola vykonaná kontrola 

HaZZ na dodržiavanie preventívnych opatrení na úseku PO.  Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Dudáš, 

Hladká, Hudík, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 51 

5. Návrh nájomnej zmluvy na využitie priestorov polyfunkčného objektu 

Dňa 20.01.2020 bola na základe plnomocenstva podaná JUDr. Zuzanou Adamovou Tomkovou, 

advokátkou žiadosť o nájom nebytových priestorov pre právnickú osobu COGITO SH s.r.o. za účelom 

prevádzkovania ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Zámer prenajať časť 

predmetnej nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce Benkovce dňa 08.01.2020 a tiež na 

webovej stránke obce Benkovce. Zároveň bol predložený návrh zmluvy o nájme nebytových 

priestorov medzi  obcou Benkovce a spoločnosťou COGITO SH s.r.o..  Poslanci určili výšku nájomného 

na 170,0 € mesačne za celý predmet nájmu, poplatok za služby spojené s užívaním nebytového 

priestoru – plyn, elektrická energia, vodné a stočné vo výške 60,0 € mesačne. Rozdiel medzi 

zálohovými platbami a skutočnými nákladmi podľa reálne spotrebovaných energií obec vyúčtuje 

nájomcovi po skončení kalendárneho roka. Ostatné náležitosti zmluvy poslanci odporúčajú dohodnúť 

s advokátkou. Návrh zmluvy poslanci schválili s vyššie uvedenými  pripomienkami. Hlasovanie: za – 

Baník, Dudáš, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 52 

6. Návrh harmonogramu zasadnutí OZ Benkovce na rok 2020  



 Starostka obce predložila poslancom návrh harmonogramu zasadnutí OZ Benkovce na rok 2020. 

Poslanci žiadali zmenu dátumu aprílového zasadnutia z 20. na 23. apríla. Poslanci hlasovali za návrh 

s pripomienkami.  Hlasovanie: za - Baník, Dudáš, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 53 

7. Plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci Benkovce na rok 2020 

Starostka obce predložila poslancom návrh kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci 

Benkovce na rok 2020. Starostka navrhla poslancomi na budúci rok nie Silvestrovský ohňostroj, ale 

novoročný, aby sa mohli zapojiť aj rodiny s deťmi. Poslanci súhlasili. Predložený plán podľa poslancov 

je pomerne náročný na realizáciu aj finančne. Starostka odôvodnila množstvo pripravovaných akcií 

tým, že od februára začína opäť aktívne pracovať komunitné centrum, ktoré odbremení 

zamestnancov obce a prevezme gestorstvo nad pripravovanými aktivitami. Hlasovanie: za - Baník, 

Dudáš, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 53 

8. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Benkovce – návrh 

Na základe harmonogramu kompletizácie všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov 

obce Benkovce pre rok 2020 bol poslancom predložený pracovný návrh Zásad hospodárenia 

a nakladania s finančnými prostriedkami obce Benkovce. Poslanci mali možnosť v dostatočnom 

časovom predstihu si predkladaný dokument preštudovať a pripraviť  pripomienky. Starostka 

vysvetlila poslancom, že obec Benkovce nepripravuje programový rozpočet, pretože je obcou do 

1000 obyvateľov. Poslanci pripomienkovali článok 15, v ktorom žiadali upraviť schvaľovanie hranice 

výdavkov na pohostenie, dary,  reprezentačné a propagačné účely na 300 €. Poslanci schvaľujú 

výdavky nad 300 €. Hlasovanie: za – Baník, Dudáš, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 54 

9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Benkovce – návrh 

Na základe harmonogramu kompletizácie všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov 

obce Benkovce pre rok 2020 bol poslancom predložený aj pracovný návrh Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Benkovce. Poslanci mali  aj na  tento pracovný materiál dostatok času 

na pripomienkovanie. Pripomienkovanie: článok 5, ods. 2, písm. b/ upraviť cenu na 1000 €, písm. o/ 

schvaľuje OZ, ods. 3, písm. a/ do hodnoty 1000 €, písm. b/ 300 €, pís. p/ 500 €, písm. d/ 500 €, písm. 

e/ schvaľuje OZ. Aj v ostatných článkoch sa stanovuje hranica majetku 500 € ak ide o dobrovoľnú 

dražbu, obchodnú verejnú súťaž, nájom majetku, zostatkovú cenu, nadobúdanie majetku – hranica 

1000 € pre schvaľovanie mimo rozpočtu, pre prevod vlastníctva je hranica 300 € pre schvaľovanie OZ. 

V článku 19, ods. 1 je členom vyraďovacej komisie zamestnanec zodpovedný za účtovnú evidenciu 

majetku, poslanec a administratívny zamestnanec. Poslanec Uhrín žiada ošetriť platnosť zásad na 

dobu určitú do 31.12.2022. Túto požiadavku bude konzultovať starostka s p. Jurčovou, ktorá 

pripravila pracovný návrh schvaľovaných zásad. Poslanci schválili Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Benkovce s pripomienkami. Hlasovanie: za – Baník, Dudáš, Hudík, Oľšav, Uhrín, 

proti – 0, zdržalo sa – 0. 



Uznesenie č. 54 

10. Návrh príspevkov do kroniky obce 

Kronikárka obce predložila poslancom písomný návrh príspevkov do kroniky obce za rok 2019. Zápis 

do obecnej kroniky má svoje náležitosti, ktoré musia byť dodržané v zmysle legislatívnych predpisov. 

V návrhu sú zohľadnené najvýznamnejšie udalosti v obci počas roka 2019, spoločenské a športové 

aktivity, investičné projekty a ich realizácia, cirkevný život, charakteristika samosprávy, štátnej 

správy, čo významné sa udialo na Slovensku aj vo svete, činnosť obecných spolkov a ako sa mení 

počasie. Poslanci súhlasili s návrhom bez pripomienok. Hlasovanie: za – Baník, Dudáš, Hudík, Oľšav, 

Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 53 

11. Rôzne 

Kontrolórka obce Benkovce p. R. Lešková sa dňa 10.01.2020 vzdala funkcie z dôvodu pracovnej 

vyťaženosti a zaneprázdnenosti k 31.01.2020. Poslanci odporúčajú osloviť p. Leškovú, aby zotrvala vo 

funkcii do času potrebného na zvolenie nového kontrolóra. Starostka odporúča pripraviť vyhlásenie 

volieb HK, rozsah výkonu HK a určiť termín výberového konania, aby bola obec pripravená v prípade 

odmietnutia doterajšieho HK. Starostka predložila poslancom materiál k príprave volieb hlavného 

kontrolóra obce Benkovce. 

Poslanci odporúčajú kontaktovať predsedu LS p. F. Baníka k Dzn a dohodnúť s ním podmienky 

platenia daní za lesné pozemky. 

Poslancom boli predložené skutočné náklady na prevádzku ČOV za rok 2019, ktoré sú prílohou tejto 

zápisnice. Príjem za rok 2019 činil 24 585,85 € a výdaj 21 941,97 €. Avšak niektorí producenti 

odpadových vôd, či už z radov právnických alebo fyzických osôb neuhradili k 31.12.2019 svoje 

záväzky voči obci, preto ich obec postupne vyzýva, aby tak urobili čo najskôr. Po vyrovnaní 

vzájomných pohľadávok a záväzkov by mala byť obec v pluse o 2 643,88 €. Poslanci odporúčajú žiadať 

od OZ S. Kajňa stanovisko k ich neuhradeným faktúram. 

Poslanci navrhujú poslať emailom harmonogram vývozu odpadov všetkým, ktorí poskytli obci svoje 

emaiIové adresy pre oznamovanie v miestnom rozhlase. 

K nezistenému úniku vody pri kostole poslanci po dohode s farskou radou odporúčajú uhradiť 

polovicu faktúry, pretože aj obec používala vodu z tohto zdroja. Výška je 307 €. 

Obec Benkovce žiada o poskytnutie regionálneho príspevku z Akčného plánu okresu Vranov nad 

Topľou pre najmenej rozvinuté okresy, ku ktorému bol vypracovaný rozpočet stavby vo výške 11 338 

€. Projekt sa zaoberá revitalizáciou vstupných priestorov Domu nádeje v Benkovciach a následne 

zriadením pracovného miesta správcu cintorína. Poslanci boli oboznámení s rozpočtom stavby 

a investičným zámerom projektu, odporúčali pri realizácii poveriť stavebným dozor zástupcu 

starostky obce p. M. Baníka 

Hlasovanie: za – Baník, Dudáš, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 55  



12. Návrh na uznesenie 

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

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

13. Záver 

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

večer a ukončila 8.  zasadnutie obecného zastupiteľstva o 21.30 hod.. 

   

Zapisovateľ:  Mgr. Marián Oľšav 

 

Poslanci:               Milan Baník         ......................................... 

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

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

                    Mgr. Marián Oľšav       ........................................ 

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

                                                                                                                                


