Zápisnica
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 9.decembra 2016
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 09.09.2016
4. Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Beňadiková
5. Rozpočtové hospodárenie obce k 30.10.2016
6. Zmena rozpočtu obce na rok 2016 Rozpočtovým opatrením OZ-02/2016
7. Žiadosť občianskeho združenia Powerlifting Liptov Beňadiková o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
8. Viacročný rozpočet obce Beňadiková na roky 2017-2019
9. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy obce za
rok 2016
10. Odkúpenie pozemkov parc.č. KN-C 213/33 a KN-C 213/35 k.ú. Beňadiková pre
účely výstavby Kanalizácie I.etapy od p.Anny Pipišovej a p. Dušana Nosického
11. Odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 4/10 k.ú. Beňadiková od p.Jána Janeka
s manželkou Magdalénou na účely vysporiadania pozemku pri Kultúrnom dome
12. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly za obdobie IX.-XI.2016
13. Rôzne: Ročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2016 v zmysle
platných Zásad odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
14. Diskusia
15. Schválenie uznesenia
16. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
Obecného zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne poslanci
schválili všetkými hlasmi prítomných návrh programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený zástupca starostu Ľudovít Šimčeka, za overovateľov poslanci Ing.Ján
Janovčík a Juraj Zlejší. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 09.09.2016
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení z rokovaní obecného zastupiteľstva konaných
dna 09.09.2016. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
Za boli 3 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní 2
4. Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beňadiková
Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beňadiková č. 3/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na

území obce Beňadiková, ktorý bol na vývesnej tabuli obce a na web stránke obce zverejnený dňa
22.11.2015. Zo strany občanov ani poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh VZN
bol schválený. Návrh VZN č.3/2016 tvorí súčasť tejto zápisnice.
Za boli 3 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní 2
5. Rozpočtové hospodárenie obce k 30.10.2016
Poslancom a hlavnej kontrolórke obce bolo pre rokovaním OZ doručené čerpanie rozpočtu
obce za rok 2016 so stavom k 30.októbru 2016 ako aj Rozpočtové opatrenia č.38-50/2016 schválené
alebo zobraté starostom na vedomie v rámci kompetencii uvedených v § 19 Zásad hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorými bol rozpočet obce na rok 2016 upravený.
Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 30.októbru 2016 celkové príjmy vo
výške 132 528,52 Eur a celkové výdavky vo výške 110 178,39 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2016 ako aj Rozpočtové opatrenia
č. 38-50/2016 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
Za boli 3 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní 2
6. Zmena rozpočtu obce na rok 2016 Rozpočtovým opatrením OZ-02/2016
Starosta obce predložil v súlade § 14 ods. 2 písmena b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh
na schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením - povolené prekročenie príjmov a povolené
prekročenie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
- zvýšenie bežných príjmov na položke 311 kód zdroja 71 Granty o 700 €
- zvýšenie kapitálových príjmov na položke 321 kód zdroja 71 Granty o 4 950 €
- zvýšenie bežných výdavkov funkčnej klasifikácie Ochrana pred požiarmi na položke
633010 Pracovné odevy, obuv,... kód zdroja 71 o 490 €
- zvýšenie bežných výdavkov funkčnej klasifikácie Ochrana pred požiarmi na položke
637001 Školenia, kurzy, semináre kód zdroja 71 o 210 €
- zvýšenie kapitálových výdavkov funkčnej klasifikácie 0620 Rozvoj obcí na položke 71105
Nákup ostatných nehmotných aktív (Zmeny a doplnky ÚPN-O) kód zdroja 71 o 4 950 €.
Dôvodom predloženia Návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením je, že zmenou Manuálu
Ministerstva financií SR k obsahu finančných výkazov zo dňa 06.10.2016 zmenilo Ministerstvo
financií spôsob vykazovania príjmov z grantov a výdavkov hradených z grantov z pôvodného
vykazovania ako mimorozpočtový typ zdroja na aktuálne vykazovaný ako rozpočtový typ zdroja,
z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť rozpočet obce tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti.
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtu rozpočtovým opatrením – povolené prekročenie príjmov
a povolené prekročenie výdavkov schválilo.
Za boli 3 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní 2
7. Žiadosť občianskeho združenia Powerlifting Liptov Beňadiková o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2017
Starosta predložil doručenú žiadosť občianskeho združenia Powerlifting Liptov Beňadiková
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017.
Poslanci a hlavné kontrolórka obce predmetnú žiadosť preskúmali. Obecné zastupiteľstvo
schválilo občianskemu združeniu na rok 2017 poskytnutie dotácie vo výške 500,-- €.
Za boli 3 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní 2
8. Viacročný rozpočet obce Beňadiková na roky 2017-2019
Starosta obce predložil návrh Viacročného rozpočtu obce Beňadiková na roky 2017-2019.
Viacročný rozpočet bol zostavený v zmysle čl. 3 odst.10 Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Beňadiková schválenými uznesením OZ č.28/2014 zo dňa 21.novembra 2014
bez programovej štruktúry. K zverejnenému návrhu Viacročného rozpočtu obce Beňadiková na rok
2017-2019 predložila prítomným poslancom svoje stanovisko hlavná kontrolórka obce. Poslanci
obecného zastupiteľstva po podrobnom preštudovaní schválili rozpočet obce Beňadiková na rok

2017 a zároveň zobrali na vedomie rozpočet obce Beňadiková na roky 2018-2019 ako aj Stanovisko
hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková k Návrhu rozpočtu obce Beňadiková na roky 2017, 2018 a
2019.
Za boli 3 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní 2
9. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy obce za rok 2016
Na základe predloženej ponuky predloženej spoločnosťou MAKROAUDIT s.r.o. Bratislava na
overenie účtovnej závierky a Výročnej správy obce za rok 2016 v porovnaní s uzatvorenou zmluvou
na rok 2015 s Ing. Annou Klimčíkovou, nezávislým audítorom, licencia SKAU č. 484, Nová
271/31, 034 01 Liptovská Štiavnica Obecné zastupiteľstvo schválilo za audítora na overenie
účtovnej závierky a Výročnej správy obce za rok 2016 spoločnosť MAKROAUDIT s.r.o.
Bratislava.
Za boli 3 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní 2
10. Odkúpenie pozemkov parc.č. KN-C 213/33 a KN-C 213/35 k.ú. Beňadiková pre účely
výstavby Kanalizácie I.etapy od p.Anny Pipišovej a p. Dušana Nosického
Starosta obce predložil návrh Kúpnych zmlúv s p.Annou Pipišovou a p.Dušanom Nosickým na
odkúpenie pozemkov parc.č.KN-C 213/33 a KN-C 213/35 v k.ú. Beňadiková vytvorených
Geometrickým plánom č. 35162431-3/2016 zo dňa 18.01.2016 z pozemku parc.č. E-KN 69/1,
ktorého sú p.Anna Pipišová a p.Dušan Nosický spoluvlastníci pre účely výstavby Kanalizácie
I.etapy .
Obecné zastupiteľstvo predložené návrhy Kúpnych zmlúv a tým aj odkúpenie pozemkov parc.č.
KN-C 213/33 a KN-C 213/35 v k.ú. Beňadiková vytvorených Geometrickým plánom číslo:
35162431-3/2016 zo dňa 18.01.2016 z pozemku parc.č. E-KN 69/1, ktorého sú p.Anna Pipišová
rod.Marková, trvale bytom Beňadiková 128 a p.Dušan Nosický, trvale bytom Beňadiková 108
spoluvlastníci pre účely výstavby Kanalizácie I.etapy schválilo.
Návrhy Kúpnych zmlúv tvoria súčasť zápisnice.
Za boli 3 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní 2
11. Odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 4/10 k.ú. Beňadiková od p.Jána Janeka s manželkou
Magdalénou na účely vysporiadania pozemku pri Kultúrnom dome
Starosta predložil návrh na odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 4/10 v k.ú. Beňadiková,
o výmere 38 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorých spoluvlastníkmi sú manželia
Ján Janek a Magdaléna Janeková, bytom Beňadiková 9 za účelom vysporiadania pozemku pri
Kultúrnom dome za cenu určenú znalcom Ing. Beátou Surovčekovou, J.N.Bobulu 687, Liptovský
Hrádok v úhrnnej výške 330,98 € t.j. za cenu 8,71 €/ m2
Obecné zastupiteľstvo odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 4/10 v k.ú. Beňadiková, o výmere 38
2
m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorých spoluvlastníkmi sú manželia Ján Janek
a Magdaléna Janeková rod.Horníková, trvale bytom Beňadiková 9 za účelom vysporiadania
pozemku pri Kultúrnom dome za cenu určenú znalcom Ing. Beátou Surovčekovou, J.N.Bobulu 687,
Liptovský Hrádok v úhrnnej výške 330,98 € t.j. za cenu 8,71 €/ m2 schválilo.
Za boli 3 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní 2

12. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly za obdobie IX.-XI.2016
Hlavná kontrolórka obce predložila Správu z vykonanej kontroly pracovnoprávnych vzťahov
Obce Beňadiková, ktorú obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Správa hlavnej kontrolórky
obce tvorí súčasť zápisnice.
Za boli 3 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní 2

13. Rôzne:
 Ročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2016 v zmysle platných
Zásad odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
Starosta obce predložil prítomným návrh ročných odmien poslancov Obecného zastupiteľstva
určených na základe Zásad odmeňovania poslancov obce Beňadiková podľa účasti na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva v roku 2016:
- Ing. Jánovi Janovčíkovi vo výške 105,-- Eur
(7 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Františkovi Račkovi vo výške 90,-- Eur
(6 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Ing. Zoltánovi Strcuľovi vo výške 45,-- Eur
(3 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Ľudovítovi Šimčekovi vo výške vo výške 105,-- Eur
(7 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Jurajovi Zlejšiemu vo výške vo výške 105,-- Eur
(7 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
Zároveň bola podľa článku 3 odst.3 Zásad odmeňovania poslancov obce Beňadiková boli
starostom obce poslancom obecného zastupiteľstva navrhnuté odmeny mimoriadne odmeny za rok
2016 nasledovne:
- Ing. Jánovi Janovčíkovi vo výške 90,-- Eur
- Františkovi Račkovi vo výške 80,-- Eur
- Ing. Zoltánovi Strcuľovi vo výške 45,--Eur
- Ľudovítovi Šimčekovi vo výške 140,-- Eur
- Jurajovi Zlejšiemu vo výške 90,-- Eur
Obecné zastupiteľstvo ročné odmeny za rok 2016 poslancom Obecného zastupiteľstva podľa
schválených Zásad odmeňovania poslancov schválilo.
Za boli 3 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní 2
14. Diskusia
V diskusii sa prítomní vrátili k predchádzajúcim bodom programu.
15. Schválenie uznesenia
Po skončení diskusie zástupca starostu Ľudovít Šimček predložil OZ návrhy Uznesení na
schválenie.
Poslanci schválili všetkými hlasmi prítomných návrhy uznesení.
16. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie
ukončil.
V Beňadikovej dňa 09.decembra 2016
Zapísal: Ľudovít Šimček

SIGNED

Overovatelia: Ing. Ján Janovčík
Juraj Zlejší

SIGNED

SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

