Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 14.septembra 2022
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení zo dňa 17.júna 2022
Rozpočtové hospodárenie obce k 31.júlu 2022
Príprava rozpočtu obce na roky 2023-2025
Vypracovanie projektovej dokumentácie Rozšírenie Kultúrneho domu
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič. Starosta
podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní 4 z 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
poslancov Obecného zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Nakoľko starosta
Ján Martinovič omylom opätovne zaradil do návrhu programu zasadnutia ako bod č.6 Vypracovanie
projektovej dokumentácie Malé kompostovisko, pričom Projekt kompostoviska na pozemku parc.č.
KN-C 124/3 bol schválený Uznesením č. 35/2022 na 4.zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 17.júna 2022,
bod č. 6 programu zasadnutia sa z programu zasadnutia vypúšťa a body č.7.-9. za prečíslovávajú a body
č. 6.-8. programu. Následne Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ s tým, že 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).
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený Ľudovít Šimček, za overovateľov poslanci Ing. Ján Janovčík, Ing. Alena
Uličná. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
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).
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 17.júna 2022
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 23/2022 – 35/2022 z tretieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.júna 2022. Obecné zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení
vzalo na vedomie a skonštatovalo, že prijaté 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).
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.júlu 2022
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2022 so stavom k 31.júlu 2022 aj
Rozpočtové opatrenie č. 08/2022 – 12/2022 schválené starostom v rámci kompetencii uvedených v §
19 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorým bol rozpočet obce na rok
2022 upravený.

Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 31.júlu 2022 celkové príjmy vo výške
129 713,98 Eur a celkové výdavky vo výške 115 711,52 Eur.
Rozpočtové opatrenie č.08/2022 sa týka 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.
Rozpočtové opatrenie č.09/2022 sa týka 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.
Rozpočtové opatrenie č.10/2022 sa týka 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.
Rozpočtové opatrenie č.11/2022 sa týka 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.
Rozpočtové opatrenie č.12/2022 sa týka 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.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2022 ako aj Rozpočtové opatrenia č.
08/2022 - 12/2022 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
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).
5. Príprava rozpočtu obce na roky 2023-2025
Nakoľko sa blíži čas tvorby viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2025, starosta obce požiadal
Obecné zastupiteľstvo o predloženie návrhov, čo by sa malo do rozpočtu na nasledujúce obdobie
zapracovať.
Obecné zastupiteľstvo bolo schválené Navrhnutý bol kapitálový výdavok:
1. I. etapa rekonštrukcie Kultúrneho domu vo výške 55 000,00 Eur
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).
6. Vypracovanie projektovej dokumentácie Rozšírenie Kultúrneho domu
Starosta obce predložil prítomným návrh na stavebné rozšírenie priestorov Kultúrneho domu
z dôvodu, že terajšie priestory kapacitne nepostačujú. K rozšíreniu priestorov Kultúrneho domu je však
potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu.
Obecné zastupiteľstvo po diskusii schválilo 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).
7. Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.

8. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie
ukončil.
V Beňadikovej dňa 14.septembra 2022
Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: Ing. Ján Janovčík SIGNED
Ing. Alena Uličná SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

