Zápisnica
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 20.septembra 2019
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

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

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení zo dňa 21.júna 2019
Rozpočtové hospodárenie obce k 31.júlu
Schválenie prevodu a zmluvných podmienok Zámennej zmluvy, ktorej predmetom je zámena
pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce parc.č. KN-C 264/3, KN-C 264/4 a KN-C 264/5 za
pozemok parc.č. KN-C 124/3 vo vlastníctve PhDr. Anny Bujnovej PhD. a Ing. Margarety
Bujnovej
Výpoveď (odstúpenie) zo Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu územného
rozhodovania a stavebného poriadku so sídlom: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Pristúpenie do Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, so
sídlom: Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján
Správa hlavnej kontrolórky z kontroly účtovníctva za mesiac máj 2019 v Obci Beňadiková
Združenie obcí - Cyklodoprava Horný Liptov - návrh na zriadenie združenia obcí (doplnený bod
programu)
Výber stavby pre čerpanie z Výzvy PRV 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (doplnený bod programu)
Rôzne
Návrh uznesenia
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní 5z 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, Ospravedlnení: 0
Následne

starosta obce predložil prítomným návrh na doplnenie bodov programu

zasadnutia o bod

Združenie obcí - Cyklodoprava Horný Liptov - návrh na zriadenie združenia obcí ako aj o bod Výber
stavby pre čerpanie z Výzvy PRV 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry.
Obecné zastupiteľstvo zmenu programu doplnením bodov programu o bod č.9 Združenie obcí Cyklodoprava Horný Liptov - návrh na zriadenie združenia obcí ako aj o bod 10. Výber stavby pre
čerpanie z Výzvy PRV 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry ,
čím sa body 9.-11. návrhu programu rokovania Obecného zastupiteľstva prečíslovávajú na body 11.-13. schválilo

Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing.Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti
boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený Ľudovít Šimček, za overovateľov poslanci Ing.Ján Janovčík a František Račko.
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, Ospravedlnení: 0
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 21.júna 2019
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 13/2019 - 22/2019 z tretieho rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 21.júna 2019. 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, Ospravedlnení: 0
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.júlu 2019
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2019 so stavom k 31.júlu 2019 ako aj
Rozpočtové opatrenia č. 09/2019 – 13/2019 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 31.júlu 2019 celkové príjmy vo výške
147 177,79
Eur a celkové výdavky vo výške 126 590,54 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2019 ako aj Rozpočtové opatrenia č. 09/2019 – 13/2019
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, Ospravedlnení: 0
5. Schválenie prevodu a zmluvných podmienok Zámennej zmluvy, ktorej predmetom je zámena pozemkov
vo výlučnom vlastníctve obce parc.č. KN-C 264/3, KN-C 264/4 a KN-C 264/5 za pozemok parc.č.
KN-C 124/3 vo vlastníctve PhDr. Anny Bujnovej PhD. a Ing. Margarety Bujnovej
Starosta obce predložil Zámennú zmluvu medzi Obcou Beňadiková, Ing. Margaretou Bujnovou a PhDr.Annou
Bujnovou, PhD., ktorej predmetom je zámena pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce a to:
- pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 264/3 o výmere 665 m2, trvalý
trávny porast,
- pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 264/4 o výmere 22 m2, trvalý
trávny porast,
- pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 264/5 o výmere 76 m2, trvalý
trávny porast,
zapísaných na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 172, okres Liptovský
Mikuláš, obec Beňadiková, katastrálne územie Beňadiková, ktorých všeobecná hodnota bola na základe znaleckého
posudku určená na sumu 31,00 €,
za pozemok parcely registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. KN 124/3 o výmere 763 m2, orná
pôda, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 490, okres
Liptovský Mikuláš, obec Beňadiková, katastrálne územie Beňadiková, ktorého všeobecná hodnota bola na základe
znaleckého posudku určená na sumu 262,- €.
Zámena uvedených pozemkov bude realizovaná bez povinnosti finančného výplatku t.j.bez vzájomného
finančného vysporiadania resp. výplatku voči sebe navzájom.
Náklady spojené s vyhotovením zmluvy, správny poplatok v súvislosti s podaním návrhu na vklad a náklady
spojené s osvedčovaním podpisov uhradia zmluvné strany v polovici.
OZ v Beňadikovej schválilo zámenu pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce a to:
- pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 264/3 o výmere 665 m2, trvalý
trávny porast,
- pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 264/4 o výmere 22 m2, trvalý
trávny porast,
- pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 264/5 o výmere 76 m2, trvalý
trávny porast,

zapísaných na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 172, okres Liptovský
Mikuláš, obec Beňadiková, katastrálne územie Beňadiková, ktorých všeobecná hodnota bola na základe znaleckéh
posudku určená na sumu 31,00 €,
za pozemok parcely registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. KN 124/3 o výmere 763 m2, orná
pôda, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 490, okres
Liptovský Mikuláš, obec Beňadiková, katastrálne územie Beňadiková, ktorého všeobecná hodnota bola na základe
znaleckého posudku určená na sumu 262,- €.
Zámena uvedených pozemkov bude realizovaná bez povinnosti finančného výplatku t.j.bez vzájomného
finančného vysporiadania resp. výplatku voči sebe navzájom.
Náklady spojené s vyhotovením zmluvy, správny poplatok v súvislosti s podaním návrhu na vklad a náklady
spojené s osvedčovaním podpisov uhradia zmluvné strany v polovici.
Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing.Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti
boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
OZ v Beňadikovej zároveň schválilo zmluvné podmienky Zámennej zmluvy zámenu pozemkov vo výlučnom
vlastníctve obce parc.č. KN-C 264/3, KN-C 264/4 a KN-C 264/5 za pozemok KN-C 124/3 vo vlastníctve PhDr.
Anny Bujnovej PhD. a Ing. Margarety Bujnovej
Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing.Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti
boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
6. Výpoveď (odstúpenie) zo Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania
a stavebného poriadku so sídlom: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Starosta obce na základe nespokojnosti z radu stavebníkov (resp. budúcich stavebníkov) na dĺžku vybavovania
predovšetkým stavebných povolení ako aj povolení zmeny stavieb pred dokončením spôsobenej preťaženosťou
pracovníkov Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku so sídlom: Štúrova
1989/41, Liptovský Mikuláš, v predložil návrh na výpoveď (odstúpenie) zo Zmluvy o zriadení Spoločného
obecného úradu územného rozhodovanie a stavebného poriadku so sídlom: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
OZ Obce Beňadiková výpoveď (odstúpenie) Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu územného
rozhodovanie a stavebného poriadku so sídlom: Štúrova 1989/41, L.Mikuláš 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, Ospravedlnení: 0
7. Pristúpenie do Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, so sídlom:
Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján
Starosta obce z dôvodu zákonnej povinnosti výkonu preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného
plánovania a stavebného poriadku po schválení výpovede (odstúpenia) zo Zmluvy o zriadení Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku so sídlom v Liptovskom Mikuláši následne predložil návrh
na pristúpenie do Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku so sídlom Jána
Kalinčiaka 39, Liptovský Ján.
OZ Obce Beňadiková pristúpenie do Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného
poriadku so sídlom Jána Kalinčiaka 39, Liptovský Ján 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, Ospravedlnení: 0
8. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly účtovníctva za mesiac máj 2019 v Obci Beňadiková
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly účtovníctva za mesiac máj 2019 v Obci
Beňadiková, ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. PhDr. Desana Stromková priamo na rokovaní OZ
Odporúčania nebolo potrebné prijímať. OZ Obce Beňadiková Správu hlavnej kontrolórky z kontroly účtovníctva
za mesiac máj 2019 v Obci Beňadiková 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. a Plánom kontrolnej činnosti na II.polrok 2019
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, Ospravedlnení: 0

9. Združenie obcí - Cyklodoprava Horný Liptov - návrh na zriadenie združenia obcí
Starosta obce predložil prítomným 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, ktorú sú súčasťou 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, Ospravedlnení: 0
10. Výber stavby pre čerpanie z Výzvy PRV 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a
súvisiacej infraštruktúry
Starosta obce oboznámil prítomných s možnosťou čerpania finančných prostriedkov z Výzvy PRV 7.4 Podpora
na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, ako aj s potrebou výberu stavby, na

ktorú sa uvedené finančné prostriedky budú žiadať a následne čerpať.
OZ Obce Beňadiková schválilo, že finančné prostriedky z Výzvy PRV 7.4 Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry sa budú žiadať a následne čerpať na stavbu „Multifunkčné
ihrisko Beňadiková“
Za boli: 5 (menovite: Ing.Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing.Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti
boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
11. Rôzne
V bode rôzne vystúpil poslanec Juraj Zlejší, ktorý sa informoval, v akom štádiu je rokovanie so spoločnosťami
ĽUPČIANKA s.r.o. ako aj ENVI-PAK, a.s. o zmene spôsobu zberu triedeného plastového odpadu z pôvodného
zberu do 1100 l zberných nádob na zber plastového odpadu do plastových vriec, na ktoré OZ poverilo starostu
Unesením č.12/2019 zo dňa 26.apríla 2019. Na čo starosta informoval, že jednanie s ENVI-PAK a.s. prebieha a do
15.októbra 2019 bude rozhodnuté, či bude možná zmena spôsobu triedeného zberu, avšak zo spoločnosti ENVIPAK a.s. bol upozornený, že zber plastového odpadu do vriec je nepraktický, z dôvodu, že podľa doterajších
skúseností dochádza pri takomto spôsobe zberu k ešte väčšiemu znečisteniu obce a viac sa osvedčil zber plastového
odpadu do 120 l zberných nádob umiestnených pri rodinných domoch.
12. Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri každom
hlasovaní zvlášť.
13. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 20.septembra 2019
Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: Ing.Ján Janovčík SIGNED
František Račko SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

