Zápisnica
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 23.februára 2018
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 15.decembra 2017
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.12.2017
5. Správa z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ Beňadiková za rok 2017
6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Beňadiková za rok 2017
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. 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 poslanci
schválili návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ing. Zoltán Strcuľa, Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček)
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený Ing. Ján Janovčík, za overovateľov poslanci Ing. Zoltán Strcuľa a Juraj Zlejši.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 15.decembra 2017
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 46/2017 - 56/2017 zo šiesteho rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2017. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.12.2017
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2017 so stavom k 31.decembru 2017 ako
aj Rozpočtové opatrenia č. 30/2017 – 38/2017 schválené starostom v rámci kompetencii uvedených v § 19
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorými bol rozpočet obce na rok 2017
upravený.
Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 31.decembru 2017 celkové príjmy vo výške
154 806,68 Eur a celkové výdavky vo výške 137 217,32 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2017 ako aj Rozpočtové opatrenia č. 30/2017 –
38/2017 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ Beňadiková za rok 2017
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly prijatých uznesení OZ
Beňadiková za rok 2017, ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. PhDr. Stromková priamo na rokovaní
OZ. Záver: „Pri hlasovaní v jednom bode, napr. o rozpočte obce – nedávať do jedného uznesenia schválenie
a vzatie na vedomie. Odporúčam to minimálne odčleniť písmenami a), b) ...“
OZ Obce Beňadiková berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly prijatých uznesení
OZ Beňadiková za rok 2017 vykonanej v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp

6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Beňadiková za rok 2017
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti v obci Beňadiková za
rok 2017, ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. PhDr. Stromková priamo na rokovaní OZ.
OZ Obce Beňadiková berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017.
7. Rôzne
Starosta obce predložil prítomným návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na multifunkčné
ihrisko, ktoré navrhuje vybudovať v Športovom areáli obce Beňadiková v priestoroch vedľa futbalového
ihriska. Prítomní poslanci predložený návrh starostu obce na vypracovanie projektovej dokumentácie na
multifunkčné ihrisko, ktoré navrhuje vybudovať v Športovom areáli obce Beňadiková v priestoroch vedľa
futbalového ihriska schválili.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ing. Zoltán Strcuľa, Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček)

V bode Rôzne vystúpil aj poslanec Ing. Ján Janovčík s návrhom, aby sa z dotácie poskytnutej z
prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na rok 2018 na zabezpečenie potrieb a
akcieschopnosti DHZO Beňadiková zakúpili 2 ks zásahových kompletných odevov s príslušenstvom.
Prítomní poslanci predložený návrh poslanca Ing. Jána Janovčíka týkajúci sa nákupu 2 ks zásahových
kompletných odevov s príslušenstvom z dotácie poskytnutej z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR na rok 2018 na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Beňadiková schválili.
Za boli: 3 (menovite: Ing. Ján Janovčík, Ing. Zoltán Strcuľa, Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček)
8. Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri každom
hlasovaní zvlášť.
9. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 23.februára 2018

Zapísal: Ing. Ján Janovčík SIGNED
Overovatelia: Ing. Zoltán Strcuľa SIGNED
Juraj Zlejší SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

