Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 04.septembra 2020
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3.
Kontrola prijatých uznesení zo dňa 05.júna 2020
4.
Rozpočtové hospodárenie obce k 30.júnu 2020
5.
Správa z vykonanej finančnej kontroly vedenia pokladne v Obci Beňadiková za mesiace
január až máj roku 2020
6.
Správa z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatkov Obce Beňadiková
v roku 2019
7.
Opakované schválenie nového znenia Zmluvy o zriadení združenia obcí „Združenie obcí –
Cyklodoprava Horný Liptov“ so stanovami upravenej po konzultácii s Okresným úradom
Žilina, ktorý registruje združenie obcí
8.
Žiadosť obyvateľov obce (rodinné domy č.106-136) o umiestnenie dopravného značenia
9.
Financovanie Multifunkčného ihriska v Beňadikovej
10.
Rôzne
11.
Návrh uznesenia
12. 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 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 Juraj Zlejší.
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 zo dňa 05.júna 2020
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 08/2020 - 16/2020 z druhého rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 05.júna 2020. OZ 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 30.júnu 2020
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2020 so stavom k 30.júnu 2020 ako aj
Rozpočtové opatrenia č. 08/2020 – 11/2020 schválené starostom v rámci kompetencii uvedených v § 19
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorými bol rozpočet obce na rok 2020
upravený.

Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 30. júnu 2020 celkové príjmy vo výške 274 798,83
Eur a celkové výdavky vo výške 261 469,93 Eur.

Rozpočtové opatrenie č.08/2020 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v
celkovej výške 650,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce
na rok 2020, a to z dôvodu zvýšených výdavkov na údržbu detského ihriska, nákup ochranných rúšok
pre obyvateľov (pandémia COVID-19), opravu a údržbu bytov, materiál pre verejnoprospešné práce,
údržbu verejného osvetlenia.
Rozpočtové opatrenie č. 09/2020 sa týka navýšenia bežných príjmov a výdavkov vo výške 1.780,00
€, pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2020, a to z dôvodu poskytnutého
transferu na úhradu výdavkov na sčítanie domov a bytov v roku 2021
Rozpočtové opatrenie č.10/2020 sa týka navýšenia bežných príjmov vo výške 65,00 €, pričom sa o
túto sumu zvyšujú príjmy obce na rok 2020, a to z dôvodu vyššieho výberu dane za psa a prijatého
preplatku na zdravotnom poistení. O uvedenú sumu boli zvýšené výdavky na údržbu verejného
osvetlenia.
Rozpočtové opatrenie č.11/2020 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v
celkovej výške 595,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce
na rok 2020, a to z dôvodu zvýšených výdavkov na údržbu Obecného úradu, údržbu verejného
osvetlenia, údržbu kosačiek, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia elektrická časť pre
stavbu „Prístavba a stavebné úpravy Kultúrneho domu Beňadiková“
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2020 ako aj Rozpočtové opatrenia č. 08/2020 –
11/2020 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. Správa z vykonanej finančnej kontroly vedenia pokladne v Obci Beňadiková za mesiace január až
máj roku 2020
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly vedenia pokladne v Obci
Beňadiková za mesiace január až máj 2020, ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. PhDr. Desana
Stromková priamo na rokovaní OZ. Odporúčania ani opatrenia nebolo potrebné prijímať.
OZ Obce Beňadiková Správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly vedenia pokladne v Obci Beňadiková
za mesiace január až máj 2020 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 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.
6. Správa z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatkov Obce Beňadiková
v roku 2019
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly na úseku správy miestnych daní
a poplatkov Obce Beňadiková v roku 2019, ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. PhDr. Desana
Stromková priamo na rokovaní OZ. Odporúčania z vykonanej kontroly:

1. Prehodnotiť, v rámci VZN, vyrubovanie rozhodnutí na miestne dane v nižšej hodnote, ako je
poštové na doručenie do vlastných rúk, hlavne v prípade, že FO nemá aktivovanú e-schránku.
2. Podopĺňať podpisy na niektorých daňových priznaniach PO, aby v prípade odvolania, nebol
problém s obhájením výšky vyrubenej dane.
OZ Obce Beňadiková Správu hlavnej kontrolórky z kontroly na úseku správy miestnych daní
a poplatkov Obce Beňadiková v roku 2019 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 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.

7. Opakované schválenie nového znenia Zmluvy o zriadení združenia obcí „Združenie obcí – Cyklodoprava
Horný Liptov“ so stanovami upravenej po konzultácii s Okresným úradom Žilina, ktorý registruje
združenie obcí
Na základe žiadosti Mesta Liptovský Mikuláš starosta obce predložil prítomným na opakované schválenie po
konzultácii s Okresným úradom Žilina, ktorý registruje združenie obcí, upravený návrh Zmluvy o zriadení
združenia obcí s názvom „Združenie obcí – Cyklodoprava Horný Liptov“, ktorého predmetom činnosti je
podporovať rozvoj miestnej dopravy (cyklodoprava a cykloturistika) a rozvoj mobility a miestneho
cestovného ruchu vo forme vybudovania cyklochodníka a cyklotrasy spájajúcej priamo i nepriamo mestá a
obce, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy o združení obcí sú STANOVY
Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov, ktorých návrh bol starostom obce predložený spolu so zmluvou
o združení obcí.
OZ Obce Beňadiková Zmluvu o zriadení združenia obcí „Združenie obcí – Cyklodoprava Horný Liptov“ ,
ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú STANOVY Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov, schválilo
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
8. Žiadosť obyvateľov obce (rodinné domy č. 106 - 136) o umiestnenie dopravného značenia
Starosta obce predložil prítomným doručenú Žiadosť obyvateľov obce (rodinné domu č. 106-136)
o umiestnenie dopravného značenia.
OZ Obce Beňadiková doporučilo preskúmať pozemkový stav pod cestou a možnosti vysporiadania
vlastníctva.
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. Financovanie Multifunkčného ihriska v Beňadikovej
Z dôvodu, že Miestna akčná skupina k dnešnému dňu nerozhodla o čerpaní fondov na čiastočné financovanie
Multifunkčného ihriska v Beňadikovej, požiadal starosta obce o možnosť financovania Multifunkčného ihriska
v Beňadikovej kompletne z rezervného fondu obce s tým, že po obdržaní prostriedkov z fondov budú tieto
vrátené späť do rezervného fondu.
Poslanci odsúhlasili financovanie multifunkčného ihriska kompletne z rezervného fondu obce.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
10. Rôzne
V bode Rôzne nikto z prítomných nevystúpil
11. Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri každom
hlasovaní zvlášť.
12. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 04.septembra 2020
Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: Ing. Alena Uličná SIGNED
Juraj Zlejší SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

