
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Benkovciach, konaného dňa 23.04.2020 v sále kultúrneho 

domu 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 z 8. zasadnutia OZ 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Benkovce   

5. Rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver 

1. Otvorenie  

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

skonštatovala, že prítomní sú piati poslanci, OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľa bola navrhnutý 

poslanec Mgr. Marián Oľšav, ktorý s návrhom súhlasil.   

2. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Slavomír Čečko, Mgr. Marián Oľšav a Ing. Jozef Uhrín. Navrhnutí 

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

program a členov návrhovej komisie hlasovaním: za – Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, 

zdržalo sa – 0. Program bol schválený.  

Uznesenie č. 56 

3. Kontrola plnenia uznesenia z 8. zasadnutia OZ 

HK R. Lešková bola oslovená, aby zotrvala vo svojej funkcii do vymenovania nového HK, ale odmietla. 

Daň za lesné pozemky LS a ich úhrada bola dohodnutá s predsedom LS p. F. Baníkom. Je potrebná 

darovacia zmluva a doklad o tom, na aký účel boli darované prostriedky použité. Účel má byť 

prospešný pre všetkých občanov obce. MAS pod hradom Čičva informovala o výzvach na dotácie 

vhodných pre  urbárske spoločnosti, informácia bola posunutá predsedovi US – PS Ing. J. Uhrínovi. 

Starostke a poslancom OZ S. Kajňa bolo zaslané stanovisko k neuhradeným faktúram za čistenie 

odpadových vôd na ČOV s tým, že časť faktúr bola uhradená a časť nie: uhradená suma 1.425,2€, 

neuhradená suma 2.664,5€. OZ konštatuje, že úlohy vyplývajúce z uznesenia z 8. zasadnutia OZ boli 

splnené. Hlasovanie: za – Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 57 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Benkovce 

Starostka oboznámila poslancov so skutočnosťou, že do stanoveného termínu do 20.04.2020 podala 

prihlášku k voľbe hlavného kontrolóra (HK) obce Benkovce len jedna uchádzačka – Mgr. Jaroslava 



Širáková. Starostka po otvorení obálky konštatovala doloženie všetkých požadovaných dokladov 

a poskytla ich prítomným poslancom k nahliadnutiu. Starostka pripomenula poslancom skutočnosti, 

ktoré sa týkajú funkcie HK obce podľa zákona o obecnom zriadení – voľba, odvolanie, dĺžka 

funkčného obdobia, pracovný pomer a pod.. Po kontrole dokladov starostka pozvala uchádzačku do 

zasadacej miestnosti, privítala ju a vyzvala ju, aby sa  predstavila a zodpovedala na prípadné otázky zo 

strany poslaneckého zboru. V následnej verejnej voľbe poslanci zvolili  Mgr. J. Širákovú za HK obce 

Benkovce na 6 ročné funkčné obdobie a odporučili starostke uzatvoriť pracovnú zmluvu 

s novozvoleným HK k 01.05.2020. Hlasovanie – voľba: za – Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 

0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 58 

5. Rôzne 

Starostka informovala poslancov, že obec dostala dotáciu na dokončenie kanalizácie a ČOV  vo výške 

130 000 € a k tomu 5% ná spolu účasť obce vo výške 6 842,11 € na dokončenie prípojok a spätnú 

úpravu chodníka. Poslanci Hudík, Dudáš a Čečko oboznámia obyvateľov dotknutých súpisných čísel 

s pripravovanými stavebnými prácami a s tým súvisiacimi obmedzeniami. 

Bola schválená aj výstavba 8 bytovej jednotky na Ondavskej ulici na prestupné bývanie.  

Starostka informovala poslancov o možnostiach výkupu pozemkov na Ondavskej cez splnomocnenca 

pre rómske komunity, podala návrhy na povinnosti správcu cintorína a organizáciu jeho činnosti 

a informovala ich o zaplatení polovice faktúry za vodu z kostola.  

Poslanci odporučili osloviť Mgr. Z. Stanovčákovú, aby sa zachoval účel benkovskej 15-tky – 

oslobodenie obce, ktoré bolo v januári a návrh termínu uskutočnenia tohto behu je apríl. 

 Poslanci boli na obhliadke bytu pána Milana Feriho ml., ktorý požiadal o možnosť vykonať oplotenie 

svojho nájomného bytu z obavy pred novou výstavbou. Poslanci odsúhlasili vzdialenosť 1 meter od 

nosného múru bytu tak, aby bol prístup ku vodovodnej a kanalizačnej šachte.  

Starostka predostrela opravený návrh úpravy priestoru pred budovou OcÚ a KD – vnútorný dvor, 

s ktorým poslanci súhlasili.  

Vláda SR na svojom zasadnutí v apríli schválila presun finančných prostriedkov vo výške 90 mil. € na 

podporu stabilizácie siete materských škôl, udržanie pracovných miest pedagogických 

i nepedagogických zamestnancov, čo pomôže aj MŠ Benkovce. 

Právny zástupca obce urobil krátke zhrnutie – zamyslenie nad vzťahmi medzi obcou Benkovce a ČSOB 

a zároveň navrhol poslancom alternatívy ďalšieho postupu obce. Poslanci odporúčali zvolať zvlášť 

zasadnutie OZ k riešeniu sporu obce s ČSOB. 

V apríli bola vykonaná opätovná administratívna finančná kontrola verejného obstarávania 

elektrického parného konvektomatu a detských postieľok vrátane príslušenstva v MŠ MV SR. 

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

Uznesenie č. 59 



6. Návrh na uznesenie 

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

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

7. Záver 

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

večer a ukončila 9.  zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20.00 hod.. 

   

Zapisovateľ:  Mgr. Marián Oľšav 

 

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

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

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

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

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

                                                                                                                                


