Uznesenia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková za rok 2022
Uznesenie č. 14/2022
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 29.apríla 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, ako bol zverejnený na pozvánke.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček , Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 02.mája 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 15/2022

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 29.apríla 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 Juraj Zlejší
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček , Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 02.mája 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 16/2022

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 29.apríla 2022
K bodu 3: Kontrola uznesení zo dňa 25.februára a 15.marca 2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vznp. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 01/2022 – 13/2022
z predchádzajúceho zasadnutia a konštatuje, že uznesenia boli splnené
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček , Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 02.mája 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 17/2022

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 29.apríla 2022
K bodu 4: Rozpočtové hospodárenie obce k 31.marcu 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.marca 2022
b) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.01/2022 týkajúcim sa navýšenia príjmov
a výdavkov vo výške 50,00 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 o výdavky na nákup materiál CO (testy AG na COVID-19)
c) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.02/2022 týkajúcim sa navýšenia príjmov
a výdavkov vo výške 522,00 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 vyššieho transferu
na PVŠS na úseku hlásenia pobytu a REGOB a navýšenia výdavkov o výdavky na zimnú údržbu
ciest, mzdy na úseku PVŠS a poplatky za miestny rozhlas.
d) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.03/2022 týkajúcim sa navýšenia príjmov
a výdavkov vo výške 792,00 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 prijatých
finančných vratiek a navýšenia výdavkov o výdavky na zimnú údržbu ciest, mzdy na úseku
PVŠS a poplatky za miestny rozhlas.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček , Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 02.mája 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 18/2022

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 29.apríla 2022
K bodu 5: Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly zverejnených objednávok, zmlúv a faktúr
Obcou Beňadiková – január, február 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z kontroly zverejnených objednávok,
zmlúv a faktúr Obcou Beňadiková – január, február 2022 vykonanej v súlade so zákonom č.
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček , Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 02.mája 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 19/2022

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 29.apríla 2022
K bodu 6: Voľba hlavného kontrolóra Obce Beňadiková
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení vznp.
a) konštatuje, že jediná kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra obce Beňadiková PhDr. Desana
Stromková spolu s prihláškou na hlavného kontrolóra obce predložila všetky požadované

doklady.

b) volí na základe predloženej prihlášky s prílohami, ktorá tvorí prílohu zápisnice, do

funkcie hlavného kontrolóra obce Beňadiková PhDr.Desanu Stromkovú pri pracovnom
úväzku 0,08 t.j. 3 hodiny týždenne a pri mesačnom plate vo výške určenej v zmysle § 18c
ods. 1 pism. b) a § 18c odst. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Pracovný pomer bude uzatvorený od 01.mája 2022.
c) súhlasí, aby hlavná kontrolórka obce Beňadiková podnikala a vykonávala inú zárobkovú

činnosť
d) schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky hlavnej kontrolórky obce PhDr. Desany
Stromkovej obce ku dňu ukončenia jej terajšieho pracovného pomeru t. j. ku dňu
30.04.2022
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček , Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 02.mája 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 20/2022

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 29.apríla 2022
K bodu 7: Schválenie zmluvných podmienok Zámennej zmluvy, ktorej predmetom je zámena
nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Beňadiková vo vlastníctve obce parc.č. KN-C 327/4 a KN-C
337/1, ktoré vznikli odčlenením z par.č. KN-E 10 a KN-E 337/1 za pozemok vo vlastníctve Michala
Kováča, bytom Beňadiková 120 č. KN-C 97/8, ktorý vznikol odčlením z par.č. KN-C 97/2

Obecné zastupiteľstvo Beňadiková podľa § 11, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z.n.p. a na základe schváleného zámeru zámeny pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce
majetku obce zo dňa 25.februára 2022 schvaľuje prevod a zmluvné podmienky Zámennej
zmluvy, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností – pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce a to
novozameraných obecných pozemkov parc. č. C-KN 327/4 – zastavanú plochu a nádvorie o výmere
54 m2 , ktorého cena určená Znaleckým posudkom číslo 263/2021 vypracovaným Ing.Miroslavom
Todákom, znalcom z odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností je 618,30 Eur a parc.č. C-KN 337/7 –
vodná plocha o výmere 358 m2 , ktorého cena určená Znaleckým posudkom číslo 263/2021
vypracovaným Ing.Miroslavom Todákom, znalcom z odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností je 1.750,62
Eur zameraných geometrickým plánom číslo 44026595-65/2020 vyhotoveným dňa 10.6.2020
spoločnosťou GEODET-KA, s.r.o., Liptovský Mikuláš a autorizačne overeným dňa 10.6.2020 Ing.
Jozefom Glutom, autorizovaným geodetom a kartografom, úradne overeným Okresným úradom
Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, dňa 7.9.2020 pod č. 61-958/2020, ktoré vznikli
odčlenením z pozemkov parc. č. E-KN 10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 575 m2 a parc. č.
E-KN 337/1 – vodná plocha o výmere 1881 m2 , ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností Okresného
úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru, na Liste vlastníctva č. 172 pre k. ú. Beňadiková
za novozameraný pozemok vo výlučnom vlastníctve Michala Kováča, trvale bytom Beňadiková
120 parc. č. C-KN 97/8 – záhrada o výmere 143 m2 , ktorého cena určená Znaleckým posudkom číslo
263/2021 zo dňa 15.12.2021 vypracovaným Ing.Miroslavom Todákom, znalcom z odvetvia odhad
hodnoty nehnuteľností je 1.910,48 Eur zameraný geometrickým plánom číslo 44026595-156/2021
vyhotoveným dňa 14. 11. 2021 spoločnosťou GEODET-KA, s.r.o., Liptovský Mikuláš a autorizačne
overeným dňa 14. 11. 2021 Ing. Jozefom Glutom, autorizovaným geodetom a kartografom, úradne
overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, dňa 3. 12. 2021 pod č. G11209/2021, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc.č. C-KN 97/2 – záhrada 164 m2 zapísaného na
Liste vlastníctva č. 517 v k. ú. Beňadiková. Cenový rozdiel medzi pozemkami zamenenými obcou
a pozemkami zamenenými Michalom Kováčom vo výške 458,44 Eur doplatí obci pán Michal Kováč
pri podpise zámennej zmluvy.
Náklady spojené s vyhotovením zmluvy, správny poplatok v súvislosti s podaním návrhu na vklad
a náklady spojené s osvedčovaním podpisov uhradí žiadateľ o zámenu pozemkov p. Michal Kováč,
trvale bytom Beňadiková 120.

V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) Zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa jedná
o priamy prevod vlastníckeho práva k majetku vo výlučnom vlastníctve obce, kde je daný dôvod hodný
osobitného zreteľa, ktorým je že predmetné pozemky chce Michal Kováč zameniť za účelom zlepšenia
prístupu k bezprostredne susediacim pozemkom a k stavbe rodinného domu č. 124, ktoré vlastní jeho
blízka rodina a skvalitnenia ich užívania. Pre Obec Beňadiková ide o nadbytočný majetok, ktorý
nevyužíva a s údržbou ktorého jej vzniknú len náklady a Michal Kováč sa zaväzuje tieto pozemky
udržiavať.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček , Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 02.mája 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 21/2022

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 29.apríla 2022
K bodu 8: Žiadosť Štefana Tkáča, bytom Beňadiková 79 o odkúpenie pozemku parč.č. KN-C
116/26, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parč.č. KN-E 337/1
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. v súlade s ustanovením § 9a ods. 2, Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí schválilo zámer prevodu majetku obce - novozameraného pozemku v k.ú. Beňadiková parc. č.
KN-C 116/26 – zastavaná plocha o výmere 154 m2 ako prístupovej cesty v bezprostrednej blízkosti
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. KN-E 337/1 –
vodná plocha o výmere 1881 m2 , ktorého výlučným vlastníkom zapísaným na Liste vlastníctva č. 172
je Obec Beňadiková, Geometrickým plánom č. 40003337-13/2022 vyhotoveným a autorizačne
overeným dňa 05.02.2022 Ing. Jánom Benikovským, autorizovaným geodetom a kartografom za cenu
určenú Znaleckým posudkom číslo 71/2022 zo dňa 06.04.2022 vypracovaným Ing. Miroslavom
Todákom, znalcom z odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností t. j. za cenu 12,24 Eur/m2, čo činí
1 884,96 Eur za celú výmeru predmetného novozameraného pozemku o výmere 154 m2.
Pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predmetný novozameraný pozemok plánuje žiadateľ
využívať ako prístupovú cestu, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti (stavby) v
jeho vlastníctve.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček , Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 02.mája 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 22/2022

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 29.apríla 2022
K bodu 9: Vybudovanie sociálnych zariadení kontajnerového typu k existujúcemu
Multifunkčnému ihrisku, Detskému ihrisku a Workoutovému ihrisku.
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. schvaľuje výstavbu sociálnych zariadení kontajnerového typu k existujúcemu
Multifunkčnému ihrisku, Detskému ihrisku a Workoutovému ihrisku.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček , Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 02.mája 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

