Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 10.decembra 2021
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení zo dňa 24.septembra 2021
Rozpočtové hospodárenie obce k 31.októbru 2021
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce
v rokoch 2020/2021 Obcou Beňadiková
6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly realizácie odporúčaní a opatrení daných
počas kontrol za predchádzajúce obdobie Obcou Beňadiková
7. Schválenie združovania prostriedkov na prevádzku Materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Jakubovany, ako aj schválenie výšky príspevku na 1 dieťa s trvalým pobytom
v obci navštevujúce MŠ.
8. Prosba o pomoc p. Petra Marka, bytom Beňadiková 27
9. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - uloženie, prevádzkovanie,
rekonštrukcia, údržba, oprava inžinierskych sietí – vodovodné potrubie DN 150 vrátane vstupu
a prechodu peši, vjazdu, prejazdu, výjazdu vozidlami, mechanizmami Liptovskej vodárenskej
spoločnosti a.s. (LVS a.s.) resp. tretích osôb na pozemku parc.č.KN-E 324/1
10. Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beňadiková
11. Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2021 o úhradách za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou Beňadiková a za prenájom priestorov a budov a prenájom zariadení.
12. Viacročný rozpočet obce Beňadiková na roky 2022-2024
13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková na I. polrok 2022
14. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022
15. Ročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2021 v zmysle platných Zásad
odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
16. Rôzne
17. Návrh na uznesenie
18. 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. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná
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 24.septembra 2021
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 23/2021 – 29/2021 z tretieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 24.septembra 2021. Obecné zastupiteľstvo 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 31.októbru 2021
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2021 so stavom k 31.októbru 2021 aj
Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 -18/2021 schválené starostom v rámci kompetencii uvedených v § 19 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorým bol rozpočet obce na rok 2021 upravený.
Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 31.októbru 2021 celkové príjmy vo výške
213 072,78 Eur a celkové výdavky vo výške 199 370,69 Eur.
Rozpočtové opatrenie č.14/2021 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 1 940,00 Eur pričom sa
o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu vyššieho podielu
z výnosu DPFO a navýšenia výdavkov o výdavky na odevy a obuv pre DHZO a bežnú údržbu MK.
Rozpočtové opatrenie č.15/2021 sa týka navýšenia príjmov vo výške 650,00 Eur pričom sa o túto sumu mení
celkový rozpočet obce na rok 2021 strane príjmov a navýšenia výdavkov vo výške 450,00 Eur pričom sa o túto
sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 strane výdavkov a to z dôvodu vyššieho príjmu z dane za psa,
poplatku za komunálny odpad a predaj tovarov a služieb a navýšenia výdavkov na poistenie detského ihriska,
výdavkov na poistné odvody do rezervného fondu, materiál na verejnoprospešné práce a poplatky za miestny
rozhlas.
Rozpočtové opatrenie č.16/2021 sa týka navýšenia príjmov vo výške 1 390,00 Eur pričom sa o túto sumu
mení celkový rozpočet obce na rok 2021 strane príjmov a navýšenia výdavkov vo výške 1 590,00 Eur pričom sa
o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 strane výdavkov a to z dôvodu vyššieho podielu z výnosu
DPFO a navýšenia výdavkov o výdavky na nákup nádob na komunálny odpad.
Rozpočtové opatrenie č.17/2021 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 2 000,00 Eur pričom sa
o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu a to z dôvodu
vyššieho podielu z výnosu DPFO, príjmov z nájmu pozemkov a príjmu z predaja tovarov a služieb a navýšenia
výdavkov o výdavky na odevy pre DHZO, prezentáciu obce a špeciálne služby na úseku správy obce.
Rozpočtové opatrenie č.18/2021 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 1 692,00 Eur pričom sa
o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu vyššieho podielu
z výnosu DPFO a príjmu z poplatkov za komunálny odpad a príjmu z predaja výrobkov a služieb a navýšenia
výdavkov o výdavky na energie na obecnom úrade, prezentácie obce, členské do združenia Čistý Liptov, nákup
strojov na verejnoprospešné práce, vodné v spoločných nájomných bytoch, úrazové poistenie pracovníkov na
údržbu verejnej zelene, poistného do rezervného fondu pracovníkov údržby verejnej zelene, údržbu ihriska,
odmeny knihovníčky obecnej knižnice a sociálne poistenie knihovníčky obecnej knižnice.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2021 ako aj Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 - 18/2021
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 hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce v rokoch
2020/2021 Obcou Beňadiková
Poslancom bola predložená Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly poskytovania dotácií
z rozpočtu obce v rokoch 2020/2021 Obcou Beňadiková, ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka
p. PhDr. Stromková priamo na rokovaní OZ.
Záver: „1. Dotácie poskytované obcou sú v zmysle platného VZN č.1/2019. Sú vynakladané účelne,

riadne vyúčtované žiadateľom a spisová agenda obsahuje potrebné náležitosti
k poskytnutiu dotácie z rozpočtu obce.
2. Združované prostriedky na MŠ v Jakubovanoch – prekonzultovať výšku na jedno dieťa
– bola odsúhlasená obecným zastupiteľstvom?
Združovanie obecných prostriedkov v zmysle § 11, ods.4, písm. m) zákona o obecnom
zriadení schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu
obce v rokoch 2020/2021 Obcou 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 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 hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly realizácie odporúčaní a opatrení daných počas
kontrol za predchádzajúce obdobie Obcou Beňadiková
Poslancom bola predložená Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly realizácie odporúčaní
a opatrení daných počas kontrol za predchádzajúce obdobie Obcou Beňadiková, ktorú ešte ústne doplnila
hlavná kontrolórka p. PhDr. Stromková priamo na rokovaní OZ.
Záver: „Upozornenia vyznačené v texte správy budú predmetom následnej kontroly v priebehu

roku 2021 a po skončení kalendárneho roka – po inventarizácii majetku“
Obecné zastupiteľstvo Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly realizácie odporúčaní a opatrení
daných počas kontrol za predchádzajúce obdobie Obcou 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 zobralo
na vedomie.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0,
7. Schválenie združovania prostriedkov na prevádzku Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Jakubovany, ako aj schválenie výšky príspevku na 1 dieťa s trvalým pobytom v obci navštevujúce MŠ.

Poslancom bol predložený návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov na prevádzku
Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubovany na 1.polrok 2022, ktorú navštevujú
deti s trvalým pobytom v obci Beňadiková, ako poklad pre určenie výšky príspevku na 1 dieťa
a mesiac, ktorá bola obcou Jakubovany určená na základe rozboru finančného hospodárenia MŠ za rok
2021 ako i z plánovaného rozpočtu na rok 2022 účastníka zmluvy v prvom rade, týkajúceho sa
hospodárenia MŠ a viacerých rokovaní, ktoré sa uskutočnili medzi štatutármi obcí. V zmluve bol
príspevok na 1 dieťa s trvalým pobytom v Beňadikovej evidované ako žiak Materskej školy
Jakubovany a kalendárny mesiac navrhnutý vo výške 19,-- €.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 odst.4 písm. m) zákona o 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schválilo
združenie prostriedkov na činnosť Materskej školy Jakubovany, Jakubovany č.20 vo výške 19,-- Eur na 1 dieťa

s trvalým pobytom v Beňadikovej evidované ako žiak Materskej školy Jakubovany a kalendárny
mesiac za podmienok:
 Obec Jakubovany nesmie použiť prostriedky dotácie na kapitálové výdavky, opravu
a údržbu budovy MŠ a mzdové výdavky.
 Obec Beňadiková poskytne dohodnutú výšku dotácie len v prípade, že mesačný príspevok
rodičov v čase uzatvorenia zmluvy je 16,- Eur na jedno dieťa.
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. Prosba o pomoc p. Petra Marka, bytom Beňadiková 27

Starosta predložil Prosbu o pomoc p. Petra Marka, bytom Beňadiková adresovanú starostovi
a obecnému zastupiteľstvu obce Beňadiková, nakoľko sa cíti ohrozovaný svojím okolím a nemôže sa
domôcť pomoci od orgánov činných v trestnom konaní.
Obecné zastupiteľstvo po dôkladnom preštudovaní prosby o pomoc p. Petra Marka dospelo
k záveru, že Obecné zastupiteľstvo nemá právomoci na vyšetrenie uvedených skutočností, z uvedeného
dôvodu poslanci Obecného zastupiteľstva odporučili Obecnému úradu Prosbu o pomoc p.Petra Marka
postúpiť na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši.
Uznesenie k tomuto bodu programu č.8 nebolo prijaté.

9. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - uloženie, prevádzkovanie,
rekonštrukcia, údržba, oprava inžinierskych sietí – vodovodné potrubie DN 150 vrátane vstupu
a prechodu peši, vjazdu, prejazdu, výjazdu vozidlami, mechanizmami Liptovskej vodárenskej spoločnosti
a. s. (LVS a. s.) resp. tretích osôb na pozemku parc.č.KN-E 324/1
Starosta obce predložil poslancom návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena -

uloženie, prevádzkovanie, rekonštrukcia, údržba, oprava inžinierskych sietí – vodovodné potrubie DN
150 vrátane vstupu a prechodu peši, vjazdu, prejazdu, výjazdu vozidlami, mechanizmami Liptovskej
vodárenskej spoločnosti a.s. (LVS a.s.) resp. tretích osôb na pozemku parc.č.KN-E 324/1.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uloženie, prevádzkovanie, rekonštrukcia, údržba, oprava inžinierskych sietí – vodovodné potrubie DN
150 vrátane vstupu a prechodu peši, vjazdu, prejazdu, výjazdu vozidlami, mechanizmami Liptovskej
vodárenskej spoločnosti a.s. (LVS a.s.) resp. tretích osôb na pozemku parc.č.KN-E 324/1, avšak nie
bezodplatne, ako je uvedené v návrhu zmluvy, ale za jednorázovú odplatu vo výške 1,-- Eur za 1 m2
rozsahu vecného bremena zameraného geometrickým plánom.
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. Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beňadiková
Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beňadiková č. 01/2021 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beňadiková,
ktorý bol na vývesnej tabuli obce a na web stránke obce zverejnený odo dňa 23.novembra 2021 do termínu
konania OZ. Zo strany občanov ani poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci OZ sa 5 hlasmi prítomných uzniesli na Všeobecne záväznom nariadení obce Beňadiková 01/2021
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Beňadiková. Tým bola splnená zákonná podmienka na prijatie uznesenia, ktoré prijímajú 3/5 väčšinou
prítomných poslancov. Návrh VZN č.01/2021 tvorí súčasť tejto 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.
11. Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2021 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané
obcou Beňadiková a za prenájom priestorov a budov a prenájom zariadení.
Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beňadiková č. 02/2021 o úhradách za
poskytovanie služieb a úkony vykonávané obcou Beňadiková a za prenájom priestorov a budov a prenájom
zariadení, ktorého nedeliteľnou súčasťou je sadzobník cien, ktorý bol spolu so sadzobníkom cien na
vývesnej tabuli obce a na web stránke obce zverejnený odo dňa 23.novembra 2021 do termínu konania OZ. Zo
strany občanov ani poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci OZ sa 5 hlasmi prítomných uzniesli na Všeobecne záväznom nariadení obce Beňadiková 02/2021
o úhradách za poskytovanie služieb a úkony vykonávané obcou Beňadiková a za prenájom priestorov a budov
a prenájom zariadení, ktorého nedeliteľnou súčasťou je sadzobník cien. Tým bola splnená zákonná
podmienka na prijatie uznesenia, ktoré prijímajú 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Návrh VZN č.02/2021
spolu so sadzobníkom cien tvorí súčasť tejto 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.
12. Viacročný rozpočet obce Beňadiková na roky 2022-2024
Starosta obce predložil návrh Viacročného rozpočtu obce Beňadiková na roky 2021-2023. Viacročný
rozpočet bol zostavený v zmysle čl. 3 odst.10 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková
schválenými uznesením OZ č. 53/2017 zo dňa 15.decembra 2017 bez programovej štruktúry. K zverejnenému
návrhu Viacročného rozpočtu obce Beňadiková na roky 2022-2024 predložil starosta obce prítomným poslancom
stanovisko hlavnej kontrolórky obce.
Obecného zastupiteľstvo po podrobnom preštudovaní schválilo rozpočet obce Beňadiková na rok 2022 ako aj
schválilo v súlade s ustanovením § 7 ods. 6) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie prostriedkov mimorozpočtových peňažných
fondov vo výške 43 200,00 Eur na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia, a to:

 vo výške 5 500,00 EUR na nákup budov, objektov a ich častí (kontajnery)
 vo výške 4 000,00 EUR na nákup prevádzkových strojov (štiepkovač)
 vo výške 1 000,00 EUR na Projektová dokumentácia úprava vstupu do Obecného úradu
 vo výške 2 000,00 EUR na Realizácia nových stavieb – miestne komunikácie (zastávka)
 vo výške 5 500,00 EUR na Realizáciu nových stavieb – ihriská (osvetlenie multifunkčného ihriska)
 vo výške 2 500,00 EUR na Rekonštrukciu a modernizáciu – vstup do Obecného úradu
 vo výške 500,00 EUR na Rekonštrukcia a modernizácia DHZ (Požiarna zbrojnica)
 vo výške 2 000,00 EUR na Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
 vo výške 5 300,00 EUR na Rekonštrukciu a modernizáciu – ihriská (Šatne – oprava fasády)
 vo výške 14 900,00 EUR na Rekonštrukciu a modernizáciu Kultúrneho domu (fasáda)
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
Obecné zastupiteľstvo zároveň zobralo na vedomie rozpočet obce Beňadiková na roky 2023-2024 ako aj
Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková k Návrhu rozpočtu obce Beňadiková na roky 2022, 2023 a
2024.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková na I. polrok 2022
Starosta obce informoval poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022,
ktorý bol pred rokovaním Obecného zastupiteľstva zverejnený na úradnej tabuli obce na 15 dní. Obecné
zastupiteľstvo prerokovalo Plán kontrolnej činnosti, Plán kontrolnej činnosti schválilo a poverilo hlavnú
kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
14. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022
Starosta Ján Martinovič predložil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022. Termíny sú
len orientačné, je možné ich podľa potreby meniť. OZ obce Beňadiková návrh Plánu zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2022 schválilo
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
15. Ročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2021 v zmysle platných Zásad odmeňovania
poslancov v obci Beňadiková
Starosta obce predložil prítomným návrh ročných odmien poslancov Obecného zastupiteľstva určených na
základe článku 2 odst.1 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Beňadikovej podľa účasti na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2021:
- Ing. Jánovi Janovčíkovi vo výške 100,-- Eur
(4x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Františkovi Račkovi vo výške 125,-- Eur
(5x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Ľudovítovi Šimčekovi vo výške 100,-- Eur
(4x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Ing. Alene Uličnej vo výške 125,-- Eur
(5x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Jurajovi Zlejšiemu vo výške 125,-- Eur
(5x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
Zároveň bola podľa článku 2 odst.3 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Beňadikovej
boli starostom obce poslancom obecného zastupiteľstva navrhnuté odmeny mimoriadne odmeny za rok 2021
nasledovne:
- Ing. Jánovi Janovčíkovi vo výške 80,-- Eur
- Františkovi Račkovi vo výške 100,-- Eur

- Ľudovítovi Šimčekovi vo výške 80,-- Eur
- Ing. Alene Uličnej vo výške 100,--Eur
- Jurajovi Zlejšiemu vo výške 100,-- Eur
Obecné zastupiteľstvo ročné odmeny za rok 2021 poslancom Obecného zastupiteľstva v zmysle platných
Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Beňadikovej schválilo
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
16. Rôzne
V bode Rôzne nikto z prítomných nevystúpil.
17. Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri každom
hlasovaní zvlášť.
18. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 10.decembra 2021

Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: Ing. Ján Janovčík

SIGNED

Ing. Alena Uličná

SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

