Zápisnica
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 27.apríla 2018
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení zo dňa 23.februára 2018
Rozpočtové hospodárenie obce k 31.03.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2018, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov

6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní 5 z 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
poslancov Obecného zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne poslanci
schválili návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený zástupca starostu Ľudovít Šimček, za overovateľov poslanci Ing. Ján Janovčík
a František Račko. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 23.februára 2018
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 01/2018 - 08/2018 z prvého rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 23.02.2018. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.03.2018
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2018 so stavom k 31.marcu 2018 ako aj
Rozpočtové opatrenia č. 01/2018 – 05/2018 schválené starostom v rámci kompetencii uvedených v § 19 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorými bol rozpočet obce na rok 2018 upravený.
Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 31.marcu 2018 celkové príjmy vo výške
36 974,73 Eur a celkové výdavky vo výške 33 060,14 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2018 ako aj Rozpočtové opatrenia č. 01/2018 –
05/2018 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce č.01/2018, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beňadiková č. 01/2018, ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorý bol na vývesnej tabuli obce a na web stránke obce zverejnený
odo dňa 06.apríla 2018 do termínu konania OZ. Zo strany občanov ani poslancov neboli vznesené žiadne
pripomienky. Poslanci OZ sa všetkými hlasmi prítomných uzniesli na Všeobecne záväznom nariadení obce
Beňadiková 01/2018, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Tým bola splnená zákonná
podmienka na prijatie uznesenia, ktoré prijímajú 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Návrh VZN č.01/2018
tvorí súčasť tejto zápisnice.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0

6. Rôzne
V bode rôzne poukázal starosta obce na potrebu riešiť opravu chodníka k predajni COOP Jednota
a k pamätníku, ktorý sa nachádza pred predajňou. Prítomní poslanci predložený návrh starostu obce týkajúci sa
opravy chodníka k predajni COOP Jednota a k pamätníku, ktorý sa nachádza sa pred predajňou schválili.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
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 27.apríla 2018

Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: Ing.Ján Janovčík SIGNED
František Račko

SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

