Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 22.júna 2018
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 27.apríla 2018
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 30.04.2018
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č.12/2018
6. Prijatie preklenovacieho investičného bankového úveru na predfinancovanie projektu
„Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková – vetva B“
7. Zmena rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č.13/2018
8. Záverečný účet obce za rok 2017
9. Správa vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania informácií Obcou
Beňadiková v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vznp.,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp., zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
vznp. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vznp.
10. Správa z kontroly účtovníctva za 1. štvrťrok 2018 v Obci Beňadiková
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková na II. polrok 2018
12. Určenie volebných obvodov v Obci Beňadiková pre voľby poslancov do obecného
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022
13. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Beňadiková na celé nasledujúce
volebné obdobie: 2018-2022
14. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Beňadiková na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2018 - 2022
15. Rôzne
16. Návrh na uznesenie
17. 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.Zoltán Strcuľa
a Juraj Zlejší. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 27.apríla 2018
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 09/2018 - 14/2018 z druhého rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 27.apríla 2018. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.

4. Rozpočtové hospodárenie obce k 30.04.2018
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2018 so stavom k 30.aprílu 2018 ako aj
Rozpočtové opatrenia č. 06/2018 – 08/2018 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 30.aprílu 2018 celkové príjmy vo výške
50 681,72 Eur a celkové výdavky vo výške 44 751,00 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2018 ako aj Rozpočtové opatrenia č. 06/2018 –
08/2018 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č.12/2018
Starosta obce v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil
návrh na rozpočtové opatrenie: Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)
spočívajúci:
- v znížení bežných výdavkov
funkčnej klasifikácie: 01 110 kategórií 610 a 620 ekonomickej klasifikácie o 5.040,- €
- zvýšení bežných výdavkov
funkčnej klasifikácie: 06 200 kategórií 610 a 620 ekonomickej klasifikácie o 5.040,- €
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtového opatrenia: Presun rozpočtových prostriedkov schválilo.
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. Prijatie preklenovacieho investičného bankového úveru na predfinancovanie projektu „Rekonštrukcia
chodníka v obci Beňadiková – vetva B“

Starosta obce, z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov, predložil prítomným návrh
na prijatie preklenovacieho investičného bankového vo výške 42.210,02 Eur so splatnosťou 1 rok
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina na účely
úveru na predfinancovania projektu „Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková – vetva B“ , , na
ktorý bol v zmysle „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130001“
poskytnutý Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
nenávratný finančný príspevok v sume 42.210,02 Eur.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie preklenovacieho úveru vo výške 42.210,02 Eur so
splatnosťou 1 rok na predfinancovanie projektu „Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadíková – vetva
B“ , na ktorý bol v zmysle „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
072ZA130001“ poskytnutý Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v rámci Programu rozvoja vidieka
SR 2014-2020 nenávratný finančný príspevok v sume 42.210,02 Eur.
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. Zmena rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č.13/2018

Starosta obce v súlade s ustanovením § 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 predložil
návrh na rozpočtové opatrenie: Povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie
a viazanie výdavkov, a to zvýšenie príjmov v celkovej výške 84 420,04 Eur a zvýšenie výdavkov
v celkovej výške 84 420,04 Eur súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) spočívajúci:
- v navýšení príjmov:

ekonomickej klasifikácie: 513001 52
o 42.210,02 €

ekonomickej klasifikácie: 322002 1AG1 o 31.657,51 €

ekonomickej klasifikácie: 322002 1AG2 o 10.552,51 €

ekonomickej klasifikácie: 111003 41
o
500,00 €

- navýšení výdavkov:
 funkčnej klasifikácie: 04 510 ekonomickej klasifikácie: 717002 52
o 42.210,02 €
 funkčnej klasifikácie: 01 700 ekonomickej klasifikácie: 821006 1AG1 o 31.657,51 €
 funkčnej klasifikácie: 01 700 ekonomickej klasifikácie: 821006 1AG2 o 10.552,51 €
 funkčnej klasifikácie: 01 700 ekonomickej klasifikácie: 651002 41
o
500,00 €
Povoleným prekročením a viazaním príjmov a povoleným prekročením a viazaním výdavkov sa
menia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu. Vykonanou zmenou rozpočtu nebude narušená
jeho rovnováha v roku 2018.
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtového opatrenia: Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a povolené prekročenie a viazanie výdavkov schválilo.
Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
8. Záverečný účet obce za rok 2017

Starosta predložil návrh Záverečného úctu obce Beňadiková za rok 2017, ktorý bol na vývesnej
tabuli obce a na web stránke obce zverejnený dňa 05.júna 2018, upravený o pripomienky hlavnej
kontrolórky obce. K Návrhu Záverečného účtu obce Beňadiková za rok 2017 predložila v zmysle § 18f
odst.1 písm.c) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. svoje stanovisko Obecnému zastupiteľstvu
hlavná kontrolórka obce, ktorá odborné stanovisko spracovala na základe predloženého a zverejneného
Návrhu Záverečného účtu obce Beňadiková za rok 2017 upraveného o pripomienky, ktoré hlavná
kontrolórka obce vzniesla proti vypracovanému návrhu. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne
pripomienky. Obecné zastupiteľstvo Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu
Záverečného účtu zobralo na vedomie. Záverečný účet obce Beňadiková za rok 2017 a celoročné
hospodárenie za rok 2017 boli schválené bez výhrad.
Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku rozpočtu v sume 23 040,96 EUR zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
upraveného o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1 315,75 Eur, na
vysporiadanie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
predpisov v sume – 5 505,00 EUR a na skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 v sume
16 220,21 EUR.
Na základe uvedených skutočností schválilo Obecné zastupiteľstvo skutočnú tvorbu rezervného
fondu za rok 2017 vo výške 16 220,21 EUR.
Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0

Návrh Záverečného úctu obce ako aj Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu
Záverečného účtu obce Beňadiková za rok 2017 tvorí súčasť tejto zápisnice.
9. Správa z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania informácií Obcou Beňadiková
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vznp., zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vznp., zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. a zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vznp.
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly zverejňovania
dokumentov a poskytovania informácií Obcou Beňadiková v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám vznp., zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp., zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí vznp. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vznp., ktorú
ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. PhDr. Stromková priamo na rokovaní OZ. Záver:

1. Viesť evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií v rozsahu – číslo pošty, dátum prijatia, od koho,
obsah, dátum vybavenia a spôsob vyhovenia/nevyhovenia, prípadne čiastočne.

2. Aktualizovať Smernicu o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z..z o slobodnom
prístupe k informáciám, zverejniť postup podľa smernice na web sídle.
OZ Obce Beňadiková berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zverejňovania
dokumentov a poskytovania informácií Obcou Beňadiková v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám vznp., zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp., zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí vznp. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vznp
10. Správa z kontroly účtovníctva za 1. štvrťrok 2018 v Obci Beňadiková
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovníctva za 1.štvrťrok 2018,
ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. PhDr. Stromková priamo na rokovaní OZ. Záver: Vzhľadom na
počet účtov obce, prehodnotiť výšku bankových poplatkov za vedenie účtu v niektorých bankách.
OZ Obce Beňadiková berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovníctva za
1.štvrťrok 2018
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková na II. polrok 2018
Starosta obce informoval poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.polrok 2018,
ktorý bol pred rokovaním OZ zverejnený na úradnej tabuli obce na 15 dní. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
Plán kontrolnej činnosti, 5 hlasmi ho schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa
schváleného plánu.
Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
12.

Určenie volebných obvodov v Obci Beňadiková
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022

pre

voľby

poslancov

do

obecného

Poslancom OZ bol spolu s pozvánkou na zasadnutie Obecného zastupiteľstva doručený materiál
týkajúci sa zákonnej povinnosti určenia počtu volebných obvodov v Obci Beňadiková pre voľby
poslancov do OZ pre volebné obdobie 2018-2022.
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určilo volebné obvody pre voľby poslancov
do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018 – 2022, a to: 1 volebný obvod
Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
13. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Beňadiková na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2018-2022

Poslancom OZ bol spolu s pozvánkou na zasadnutie Obecného zastupiteľstva doručený aj materiál
týkajúci sa zákonnej povinnosti určenia počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Beňadiková
pre volebné obdobie 2018-2022. Obec Beňadiková mala k 31.12.2017 508 obyvateľov, čo dokazuje
Potvrdenie o počte obyvateľov obce Beňadiková vydané Štatistickým úrad SR Bratislava, odborom
poskytovania informácií a marketingu zo dňa 28.03.2018.
Podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet
poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov takto:
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z. n. p. určilo počet poslancov Obce Beňadiková v novom volebnom období r. 2018 – 2022 a to: 5 poslancov
Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
14. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Beňadiková na celé nasledujúce volebné
2018 - 2022

obdobie:

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. určilo výkon funkcie starostu Obce Beňadiková v novom volebnom období r. 2018 – 2022
v rozsahu 1 , t. z. v plnom rozsahu.
Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
15. Rôzne
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Komunitného plánu sociálnych služieb obce

Beňadiková na roky 2018-2022, ktorý bol na úradnej tabuli obce vyvesený na pripomienkovanie dňa
21.júna 2018. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných návrh Komunitného
plánu sociálnych služieb obce Beňadiková na roky 2018-2022.
Starosta obce poukázal na potrebu zakúpenia záhradnej traktorovej kosačky za účelom kosenia
verejných priestranstiev. Obecné zastupiteľstvo nákup kosačky schválilo.
Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
Následne starosta predložil prítomným vyžiadané 3 cenové ponuky na záhradnú traktorovú kosačku, ktoré
boli obci doručené od spoločností:
 PRADE s.r.o. so sídlom v Liptovskom Hrádku: Záhradný traktor HUSQVARNA TC139T s mulčovacou
zarážkou 97 cm, 107 cm v celkovej v cene 2.929,- Eur s DPH
 PRONAST s.r.o. so sídlom v Liptovskom Hrádku: Traktorová kosačka STIGA Estate 6102 HW v cene
3.299 Eur s DPH
 Technix-Trade, s.r.o. so sídlom v Ružomberku: Záhradný kosiaci traktor John Deere X350R v cene
5.190,00 Eur s DPH
Na základe predložených ponúk bola vybratá ponuka spoločnosti PRADE s.r.o. na : Záhradný traktor
HUSQVARNA TC139T s mulčovacou zarážkou 97 cm, 107 cm v celkovej cene 2.929,00 Eur.

Predmetné cenové ponuky tvoria súčasť tejto zápisnice.
Nakoľko uvedená investícia nebola plánovaná v rozpočte obce na rok 2018, starosta obce predložil
v súlade s ustanovením § 7 ods. 6) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh na schválenie zmeny použitia
prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia, a to
na nasledovným spôsobom:
- Zníženie o 2.929,- EUR na výstavbu „Rekonštrukcia chodník – vetva B“
- Zvýšenie o 2.929,- EUR na nákup „Záhradný traktor HUSQVARNA TC139T s mulčovacou zarážkou
97 cm, 107 cm“
A zároveň starosta obce v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil
návrh na rozpočtové opatrenie: Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)
spočívajúci:
- v znížení kapitálových výdavkov
funkčnej klasifikácie: 04 510 ekonomickej klasifikácie: 717001 46 o 2.929,- €
- zvýšení výdavkových finančných operácií
funkčnej klasifikácia: 06 200 ekonomickej klasifikácie: 713004 46 o 2.929,- €
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo návrh zmeny použitia prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov na
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia ako aj návrh rozpočtového opatrenia: Presun rozpočtových
prostriedkov schválilo.
Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
16. Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri každom
hlasovaní zvlášť.

17. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 22.júna 2018

Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: Ing. Zoltán Strcuľa SIGNED
Juraj Zlejší SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

