Zápisnica
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 07.mája 2021
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení zo dňa 19.marca 2021
Rozpočtové hospodárenie obce k 31.marcu 2021
Žiadosť Lukáša Záborského a Viktórie Záborskej, bytom Beňadiková 68 o prenájom
pozemku parc.č. KN-C 2 v k.ú. Beňadiková
6. Zmluvy o vecnom bremene so spoločnosťou BENEDEX KISELY s.r.o. so sídlom
v Liptovskom Mikuláši (pozemky parc.č. KN-C 27/7 a KN-C 27/8)
7. Zmluva o užívaní časti optickej siete a servise a údržbe kamerového systému so
spoločnosťou Alconet s.r.o.
8. Oplotenie časti pozemku parc.č. KN-C 108/1
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. 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 čo je uznášaniaschopné. Následne Obecné
zastupiteľstvo schválilo program rokovania Obecného zastupiteľstva tak, ako bol zverejnený v návrhu na
pozvánke.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený Ľudovít Šimček, za overovateľov poslanci Ing. Alena Uličná a Ing. Ján
Janovčík. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
3. Kontrola prijatých uznesení dňa 19.marca 2021
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 01/2021 – 07/2021 z prvého zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 19.decembra 2021. Obecné zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení vzalo na
vedomie a skonštatovalo, že prijaté uznesenia boli splnené.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.marcu 2021
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2021 so stavom k 31.marcu 2021 aj
Rozpočtové opatrenia č. 01/2021 – 07/2021 schválené starostom v rámci kompetencii uvedených v § 19
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorými bol rozpočet obce na rok 2021
upravený.
Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 31.marcu 2021 celkové príjmy vo výške 49 620,46
Eur a celkové výdavky vo výške 43 383,66 Eur.

Rozpočtové opatrenie č.01/2021 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 3 040,00 Eur pričom sa
o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu prijatých
transferov na rodinné prídavky, ktorých je obec osobitným príjemcom ako aj transferu na sčítanie obyvateľov
2021 a navýšenia výdavkov o výdavky na sčítanie obyvateľov 2021, ako aj na úhradu rodinných prídavkov
zákonnému zástupcovi dieťaťa.
Rozpočtové opatrenie č.02/2021 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov v celkovej výške 1 565,00 Eur
pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 na strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu
vyššieho podielu z výnosu DPFO a navýšenia výdavkov o na nákup snežnej frézy a obstaranie projektovej
dokumentácie na kanalizáciu.
Rozpočtové opatrenie č.03/2021 sa týka presunu rozpočtových prostriedkov medzi položkami v celkovej
výške 1 500,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce na rok 2021,
a to z dôvodu presunu prostriedkov z funkčnej klasifikácie Výkonné a zákonodarné orgány (OÚ) ekonomickej
klasifikácie projekty na funkčnú klasifikáciu Nakladanie s odpadovými vodami na projekt kanalizácie.
Rozpočtové opatrenie č.04/2021 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov v celkovej výške 166,00 €, pričom
sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 na strane príjmov a výdavkov, a to z dôvodu prijatého
transferu na úhradu výdavkov prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov
ako aj prijatého transferu na rodinné prídavky, ktorých je obec osobitným príjemcom a navýšenia výdavkov
o výdavky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov ako
aj na úhradu rodinných prídavkov zákonnému zástupcovi dieťaťa.
Rozpočtové opatrenie č.05/2021 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov v celkovej výške 675,00 Eur pričom
sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 na strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu vyššieho
podielu z výnosu DPFO a vyšších výdavkov na nákup nádob na odpad a na poplatky za miestny rozhlas.
Rozpočtové opatrenie č.06/2021 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 1 797,00 Eur pričom sa
o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu zapojenia
v roku 2020 nevyčerpanej dotácie na sčítanie domov a bytov ako aj prijatých transferov na rodinné prídavky,
ktorých je obec osobitným príjemcom a navýšenia výdavkov o výdavky na sčítanie domov a bytov, ako aj na
úhradu rodinných prídavkov zákonnému zástupcovi dieťaťa.
Rozpočtové opatrenie č.07/2021 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov v celkovej výške 230,00 Eur pričom
sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 na strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu vyššieho
podielu z výnosu DPFO a vyšších výdavkov o výdavky na nákup respirátorov pre dôchodcov a vyšších
výdavkov na nákup strojov pre verejnoprospešné služby a vyšších výdavkov na údržbu ihriska.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2021 ako aj Rozpočtové opatrenia č. č. 01/2021 –
07/2021 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
5. Žiadosť Lukáša Záborského a Viktórie Záborskej, bytom Beňadiková 68 o prenájom pozemku
parc.č. KN-C 2 v k.ú. Beňadiková
Starosta obce predložil poslancom Žiadosť Lukáša Záborského a Viktórie Záborskej, bytom
Beňadiková 68 o prenájom pozemku parc.č. KN-C 2 v k.ú. Beňadiková druh pozemku záhrada,
o výmere 2146 m2
Nakoľko Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p neumožňuje obci priamy prenájom majetku
obce, ale musí byť v prvom rade schválený zámer, Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer na
prenájom predmetného pozemku v nasledujúcom znení:
Pozemok vo vlastníctve obce je pre obec nepotrebný a žiadatelia sa už v minulosti bez nároku na
úhradu nákladov o pozemok riadne starali (kosili, vyčistili od neporiadku, opravili existujúci skleník,
ošetrili existujúce dreviny)
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 § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
z.n.p. schválilo zámer prenájmu majetku obce – prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Beňadiková
parc.č. KN-C 2, druh pozemku: záhrada, o výmere 2146 m2, za cenu 50 € / rok na dobu 5 rokov
žiadateľom manželom Lukášovi Záborskému a Viktórii Záborskej, trvale bytom Beňadiková 68,
pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok je pre obec nepotrebný a žiadatelia bez toho,
aby žiadali od obce náhradu výdavkov, sa o pozemok už v minulosti starali (kosili, vyčistili od

neporiadku, opravili existujúci skleník, ošetrili existujúce dreviny).
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
6. Zmluvy o vecnom bremene so spoločnosťou BENEDEX KISELY s.r.o. so sídlom v Liptovskom
Mikuláši (pozemky parc.č. KN-C 27/7 a KN-C 27/8)
Starosta obce predložil poslancom návrh Zmlúv o vecnom bremene so spoločnosťou BENEDEX KISELY
s. r. o. so sídlom Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/37, Liptovský Mikuláš týkajúcich sa vzájomnej povinnosti
strpieť právo prechodu, prejazdu a parkovania oprávnených na pozemkoch parc.č. KN-C 27/7 a KN-C 27/8.

Obec Beňadiková ako výlučný vlastník pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej
mape, parc. č. KN 27/7 v k.ú. Beňadiková o výmere 365 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, zriaďuje
bezodplatne v prospech BENEDEX KISELY s.r.o. so sídlom Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/37, Liptovský
Mikuláš, ktorá je výlučným vlastníkom pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej
mape, parc. č. KN 27/8 v k.ú. Beňadiková o výmere 333 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, vecné
bremeno in rem spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parcelu registra „C“
evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/7 v k.ú. Beňadiková v plnom rozsahu pešo ako aj
dopravnými prostriedkami v prospech každodobého vlastníka pozemku parcely registra „C“
evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/8 v k.ú. Beňadiková v rozsahu vyznačenom
Geometrickým plánom č. 44026595 – 47/2021 zo dňa 06.04.2021, vyhotoveným Ing. Jozefom
Glutom, autorizačne overeným Ing. Jozefom Glutom dňa 06.04.2021, úradne overeným Okresným
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, dňa 07.05.2021 pod č. G1-388/2021
BENEDEX KISELY s.r.o. so sídlom Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/37, Liptovský Mikuláš ako
výlučný vlastník pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/8
v k.ú. Beňadiková o výmere 333 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, zriaďuje bezodplatne v prospech
Obce Beňadiková, ktorá je výlučným vlastníkom pozemku parcely registra „C“ evidovaného na
katastrálnej mape, parc. č. KN 27/7 v k.ú. Beňadiková o výmere 365 m2 , zastavaná plocha a
nádvorie, vecné bremeno in rem spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemkok parcelu
registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/8 v k.ú. Beňadiková v plnom rozsahu
pešo ako aj dopravnými prostriedkami v prospech každodobého vlastníka pozemku parcely registra
„C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/7 v k.ú. Beňadiková v rozsahu vyznačenom
Geometrickým plánom č. 44026595 – 47/2021 zo dňa 06.04.2021, vyhotoveným Ing. Jozefom
Glutom, autorizačne overeným Ing. Jozefom Glutom dňa 06.04.2021, úradne overeným Okresným
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, dňa 07.05.2021 pod č. G1-388/2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena in rem v prospech BENEDEX
KISELY s.r.o. so sídlom Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/37, Liptovský Mikuláš, spočívajúce v práve
prechodu a prejazdu cez pozemok parcelu registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č.
KN 27/7 v k.ú. Beňadiková o výmere 365 m2 , zastavaná plocha a nádvorie v plnom rozsahu pešo
ako aj dopravnými prostriedkami v prospech každodobého vlastníka pozemku parcely registra „C“
evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/8 v k.ú. Beňadiková o výmere 333 m2 , zastavaná
plocha a nádvorie v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 44026595 – 47/2021 zo dňa
06.04.2021, vyhotoveným Ing. Jozefom Glutom, autorizačne overeným Ing. Jozefom Glutom dňa
06.04.2021, úradne overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, dňa
07.05.2021 pod č. G1-388/2021
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.

Obecné zastupiteľstvo zároveň zobralo na vedomie návrh Zmluvy o vecnom bremene, ktorou
BENEDEX KISELY s.r.o. so sídlom Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/37, Liptovský Mikuláš ako výlučný
vlastník pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/8 v k.ú.
Beňadiková o výmere 333 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, zriaďuje bezodplatne v prospech Obce
Beňadiková, ktorá je výlučným vlastníkom pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej
mape, parc. č. KN 27/7 v k.ú. Beňadiková o výmere 365 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, vecné
bremeno in rem spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemkok parcelu registra „C“
evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/8 v k.ú. Beňadiková v plnom rozsahu pešo ako aj

dopravnými prostriedkami v prospech každodobého vlastníka pozemku parcely registra „C“
evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/7 v k.ú. Beňadiková v rozsahu vyznačenom
Geometrickým plánom č. 44026595 – 47/2021 zo dňa 06.04.2021, vyhotoveným Ing. Jozefom
Glutom, autorizačne overeným Ing. Jozefom Glutom dňa 06.04.2021, úradne overeným úradne
overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, dňa 07.05.2021 pod č. G1388/2021
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
7. Zmluva o užívaní časti optickej siete a servise a údržbe kamerového systému so spoločnosťou
Alconet s.r.o.
Starosta obce predložil poslancom spoločnosťou Alconet s.r.o. so sídlom M.Pišúta 979/4, Liptovský
Mikuláš doručenú Zmluvu o užívaní časti optickej siete a servise a údržbe kamerového systému, ktorej
predmetom je záväzok Obce po celý čas trvania zmluvy nepretržite umožniť spoločnosti ALCONET

užívať na účely prenosu jej dát, internetu a služieb TV všetky jej voľné nepoužité vlákna optického
kábla optickej komunikačnej siete Obce ku dňu podpisu zmluvy a to v rozsahu L2 - Vlan na trasách
tak ako sú tieto vymedzené koncovými bodmi v prílohe zmluvy a záväzok spoločnosti ALCONET
poskytnúť za to Obci odplatu vo výške 1 EUR/rok s DPH, v lehote najneskôr do konca mesiaca
nasledujúceho po skončení príslušného kalendárneho roka, za ktorý je odplata vyúčtovaná.
Predmetom zmluvy je súčasne záväzok spoločnosti ALCONET na základe jednotlivej objednávky
Obce vykonávať pre ňu servis a údržbu jej kamerového systému a záväzok Obce zaplatiť za uvedenú
servisnú činnosť spoločnosti ALCONET dohodnutú odplatu v sume 1 EUR/rok s DPH. V sume
odplaty podľa predchádzajúcej vety nie je zahrnutá suma za prípadný materiál, ktorý bude potrebný
na vykonanie údržbových a servisných prác, ktorý bude účtovaný samostatne.
Zmluva bola Obecným zastupiteľstvom prejednaná a vrátená spoločnosti Alconet s.r.o. na
dopracovanie.
8. Oplotenie časti pozemku parc.č. KN-C 108/1
Starosta obce predložil poslancom návrh na oplotenie časti pozemku parc.č. KN-C 108/1 vo vlastníctve
obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo oplotenie časti pozemku KN-C 108/1 po jeho zameraní. Plot bude
betónový 2 m vysoký.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
9. Rôzne
V bode Rôzne nikto z prítomných nevystúpil.
10. Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.
11. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 07.mája 2021
Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: Ing. Alena Uličná

SIGNED

Ing. Ján Janovčík SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

