Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 25.októbra 2019
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení zo dňa 20.septembra 2019
Rozpočtové hospodárenie obce k 30.septembru 2019
Návrh na Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.19/2019
Prijatie eurofondového úveru na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadiková na základe Zmluvy
o poskytnutí NFP č. 074ZA220147 (PPA)
7. Spolufinancovanie výstavby „Multifunkčné ihrisko Beňadiková“ z finančných prostriedkov
obce
8. Rôzne
9. Návrh uznesenia
10. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní 3 z 5 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina poslancov Obecného zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania Obecného zastupiteľstva tak, ako bol
zverejnený v návrhu na pozvánke.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený Ľudovít Šimček, za overovateľov poslanci Ing. Ján Janovčík a Juraj
Zlejší. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
3. Kontrola prijatých uznesení dňa 20.septembra 2019
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 23/2019 - 32/2019 zo štvrtého rokovania
obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.septembra 2019. OZ kontrolu plnenia uznesení vzalo na
vedomie a skonštatovalo, že prijaté uznesenia boli splnené.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 30.septembru 2019
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2019 so stavom k 30.septembru
2019 ako aj Rozpočtové opatrenia č. 14/2019 – 18/2019 schválené starostom v rámci kompetencii
uvedených v § 19 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorými bol
rozpočet obce na rok 2019 upravený.
Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 30.septembru 2019 celkové príjmy vo
výške 172 162,17 Eur a celkové výdavky vo výške 158 409,49 Eur.

Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2019 ako aj Rozpočtové opatrenia č. 14/2019
– 18/2019 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
5. Návrh na Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.19/2019

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 7 497,00 Eur
a zvýšenie výdavkov v celkovej výške 7 497,00 Eur súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
spočívajúci:
- v navýšení príjmov:
•
ekonomickej klasifikácie: 111003 41
o 3 341,00 €
•
ekonomickej klasifikácie: 453000 46
o 4 156,00 €
- navýšení výdavkov:
o 3 341,00 €
• funkčnej klasifikácie: 05 100 ekonomickej klasifikácie: 633006 41
• funkčnej klasifikácie: 06 100 ekonomickej klasifikácie: 635006 46
o 4 156,00 €
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 2019.
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtového opatrenia: Povolené prekročenie a viazanie
príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov schválilo.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
6. Prijatie eurofondového úveru na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadiková na základe Zmluvy o
poskytnutí NFP č. 074ZA220147 (PPA)

Starosta obce, z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov, predložil
prítomným návrh na prijatie eurofondového úveru vo výške 92 631,90 Eur poskytnutého zo
strany Prima banka Slovensko a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina na účely
zabezpečenia financovania investičného projektu: Vybudovanie bezpečnostného kamerového
systému v obci Beňadiková na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 074ZA220147 (PPA)
Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie eurofondového úveru vo výške 92 631,90 Eur

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve s možnosťou prolongácie zmluvy
dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý terminovaný úver, na účely
zabezpečenia financovania investičného projektu: Vybudovanie bezpečnostného kamerového
systému v obci Beňadiková na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 074ZA220147 (PPA)
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
7. Spolufinancovanie výstavby „Multifunkčné ihrisko Beňadiková“ z finančných prostriedkov
obce
Na základe požiadavky Pôdohospodárskej platobnej agentúry Nitra týkajúcej sa poskytovania
nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „NFP“) na projekty financované z výzvy
z Podopatrenia č. 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry z Programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020 predložil starosta obce na schválenie návrh na spolufinancovanie rozdielu
medzi schválenou výškou NFP na výstavbu projektu „Multifunkčné ihrisko Beňadiková“ a cenou
vysúťaženou vo verejnom obstarávaní z finančných prostriedkov obce.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so spolufinancovaním rozdielu medzi schválenou výškou NFP na
výstavbu projektu „Multifunkčné ihrisko Beňadiková“ a cenou vysúťaženou vo verejnom obstarávaní
z finančných prostriedkov obce.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2(menovite: František Račko, Ing. Alena Uličná)
8. Rôzne
V bode Rôzne nikto z prítomných nevystúpil.
9. Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované
pri každom hlasovaní zvlášť.
10. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie
ukončil.
V Beňadikovej dňa 25.októbra 2019
Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: Ing. Ján Janovčík SIGNED
Juraj Zlejší

SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

