Uznesenia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková za rok 2022
Uznesenie č. 36/2022
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 14.septembra 2022
K bodu 1: Program zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 12, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. schvaľuje program rokovania tak, že z dôvodu, že Projekt kompostoviska bol už
schválený Uznesením č.35/2022 na 4.zasadnutí OZ, ktoré sa konalo 17.júna 2022 a starosta ho omylom
opätovne zaradil do návrhu programu 5.zasadnutia OZ opätovne, bod 6. uvedený v návrhu programu
zasadnutia „Vypracovanie projektovej dokumentácie Malé kompostovisko“ sa z programu zasadnutia
vypúšťa a body č.7.-8 sa prečíslovávajú na body č.6-8.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná), Proti
boli: 0, Zdržal sa: 0 Ospravedlnení: 1 (menovite: Juraj Zlejší).
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 19.septembra 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 37/2022

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 14.septembra 2022
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. a v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva berie na vedomie určenie
zapisovateľa – Ľudovít Šimček a overovateľov zápisnice – Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná), Proti
boli: 0, Zdržal sa: 0 Ospravedlnení: 1 (menovite: Juraj Zlejší).
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 19.septembra 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 38/2022

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 14.septembra 2022
K bodu 3: Kontrola uznesení zo dňa 17.júna 2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vznp. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 23/2022 – 35/2022
z predchádzajúceho zasadnutia a konštatuje, že uznesenia boli splnené.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná), Proti
boli: 0, Zdržal sa: 0 Ospravedlnení: 1 (menovite: Juraj Zlejší).
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 19.septembra 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 39/2022

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 14.septembra 2022
K bodu 4: Rozpočtové hospodárenie obce k 31.júlu 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp berie na vedomie:
a) Čerpanie rozpočtu obce na rok 2022 so stavom k 31.júlu 2022
b) Vykonané zmeny v rozpočte obce na rok 2022 Rozpočtovým opatrením č.08/2022 týkajúcim sa
navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 1 067,00 Eur pričom sa o túto sumu mení celkový
rozpočet obce na rok 2022 strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu prijatého transferu na
ubytovanie odídencov a navýšenia výdavkov o výdavky na vyplatenie príspevku na ubytovanie
odídencov fyzickej osobe poskytujúcej ubytovanie.
c) Vykonané zmeny v rozpočte obce na rok 2022 Rozpočtovým opatrením č.09/2022 týkajúcim sa
navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 1 999,00 Eur pričom sa o túto sumu mení celkový
rozpočet obce na rok 2022 strane príjmov a výdavkov, a to z dôvodu vyššieho podielu DPFO
a príjmu za predaj pozemkov a na strane výdavkovo výdavky na nákup štiepkovača.
d) Vykonané zmeny v rozpočte obce na rok 2022 Rozpočtovým opatrením č.10/2022 týkajúcim sa
navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 570,00 Eur pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet
obce na rok 2022 strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu vyššieho podielu z výnosu DPFO
a navýšenia výdavkov na nákup materiálu na obecný úrad ako aj webové služby pre obec.
e) Vykonané zmeny v rozpočte obce na rok 2022 Rozpočtovým opatrením č.11/2022 týkajúcim sa
navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 602,00 Eur pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet
obce na rok 2022 strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu prijatého vyššieho transferu na PVŠS
na úseku životného prostredia ako aj transferu na ubytovanie odídencov a navýšenia výdavkov
o výdavky na mzdy na PVŠS na úseku životného prostredia ako aj výdavky na vyplatenie
príspevku na ubytovanie odídencov fyzickej osobe poskytujúcej ubytovanie.
f) Vykonané zmeny v rozpočte obce na rok 2022 Rozpočtovým opatrením č.12/2022 týkajúcim sa
navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 2 246,00 Eur pričom sa o túto sumu mení celkový
rozpočet obce na rok 2022 strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu prijatého vyššieho podielu
DPFO a príjmu za predaj pozemkov a navýšenia výdavkov o výdavky na projekty ihrisko,
projekty Kultúrny dom a dohody Kultúrny dom.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná), Proti
boli: 0, Zdržal sa: 0 Ospravedlnení: 1 (menovite: Juraj Zlejší).
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 19.septembra 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 40/2022

z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 14.septembra 2022
K bodu 5: Príprava rozpočtu obce na roky 2023-2025
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp schvaľuje kapitálový výdavok do rozpočtu na roky 2023-2025
1. I. etapa rekonštrukcie Kultúrneho domu vo výške 55 000,00 Eur
Pričom do 21.9.2022 poslanci dodajú ďalšie návrhy do rozpočtu
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná), Proti
boli: 0, Zdržal sa: 0 Ospravedlnení: 1 (menovite: Juraj Zlejší).
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 19.septembra 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 41/2022

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 17.júna 2022
K bodu 6: Vypracovanie projektovej dokumentácie Rozšírenie Kultúrneho domu

Obecné zastupiteľstva Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vznp. vypracovanie projektovej dokumentácie Rozšírenie Kultúrneho domu
ktorý je vo vlastníctve Obce Beňadiková.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná), Proti
boli: 0, Zdržal sa: 0 Ospravedlnení: 1 (menovite: Juraj Zlejší).
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 19.septembra 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

