Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 23.júna 2017
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 28.04.2017
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 30.04.2017
5. Záverečný účet obce za rok 2016
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Obecného
zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne poslanci schválili návrh
programu rokovania Obecného zastupiteľstva.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 1 (menovite: Ing. Zoltán Strcuľa)
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený zástupca starostu Ľudovít Šimčeka, za overovateľov poslanci Ing. Ján
Janovčík a Juraj Zlejší. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 28.04.2017
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 12/2017 - 16/2017 z druhého rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 28.04.2017. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 30.04.2017
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2017 so stavom k 30.aprílu 2017 ako
aj Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 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 30.aprílu 2017 celkové príjmy vo výške
46 652,21 Eur a celkové výdavky vo výške 45 260,09 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2016 ako aj Rozpočtové opatrenie č. 8/2017
schválené starostom obce zobralo na vedomie.
5. Záverečný účet obce za rok 2016

Starosta predložil návrh Záverečného úctu obce Beňadiková za rok 2016, ktorý bol na vývesnej
tabuli obce a na web stránke obce zverejnený dňa 06.06.2016. K Návrhu Záverečného účtu obce
Beňadiková za rok 2016 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 2016. 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 2016 a celoročné hospodárenie za rok 2016
boli schválené bez výhrad.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 1 (menovite: Ing. Zoltán Strcuľa)

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku rozpočtu v sume 23 153,84 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 1 090,56 Eur a
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených kapitálových darov (Refinancovanie nákladov na
obstaranie „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Beňadiková) od vlastníkov pozemkov, ktorí požadovali
zmenu schváleného ÚPN-O Beňadiková v časti, kde sa nachádzajú pozemky, ktorých sú vlastníkmi,
podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 2 950,00
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 788,40 EUR upraveného o prijatú zábezpeku na mimorozpočtový účet
finančnej zábezpeky 6 b.j. v polyfunkčnom bytovom dome súpisné č.68 v sume 9 073,38 Eur a na
skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 v sume 10 828,30 EUR.
Na základe uvedených skutočností schválilo Obecné zastupiteľstvo skutočnú tvorbu rezervného
fondu za rok 2016 vo výške 10 828,30 EUR.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 1 (menovite: Ing. Zoltán Strcuľa)

Návrh Záverečného úctu obce ako aj Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu
Záverečného účtu obce Beňadiková za rok 2016 tvorí súčasť tejto zápisnice.
6. Rôzne:
Na základe Objednávky č.2017000772 zo dňa 21.06.2017 vo výške 200,- Eur vystavenej Mestom
Liptovský Mikuláš podľa osobného dohovoru s poslancom mestského zastupiteľstva a zároveň predsedom
Telovýchovnej jednoty Sokol Beňadiková p. Bc.Marekom Nemcom, ktorou si Mesto Liptovský Mikuláš
objednalo prípravu športového areálu vo vlastníctve Obce Beňadiková na podujatie „Futbalový turnaj
o pohár Liptovskej stolice“, ktorý sa uskutoční dňa 01.júla 2017, keďže sa Telovýchovná jednota Sokol
Beňadiková, ktorá má uvedený areál v prenájme, zaviazala prípravu športového areálu a vyššie uvedené
podujatie uskutočniť navrhol starosta obce navýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre TJ Sokol
Beňadiková o sumu predmetnej objednávky vystavenej Mestom Liptovský Mikuláš t.j. o sumu 200,- Eur.
Obecné zastupiteľstvo zvýšenie dotácie z rozpočtu obce Beňadiková na rok 2017 pre TJ Sokol Beňadiková
o sumu 200,- Eur schválilo.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 1 (menovite: Ing. Zoltán Strcuľa)
7. Schválenie uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.
8. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 23.júna 2017
Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: Ing. Ján Janovčík SIGNED
Juraj Zlejší SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

