Uznesenia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková za rok 2020
Uznesenie č. 01/2020
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 06.marca 2020
K bodu 1: Program zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vznp. schvaľuje program rokovania tak, ako bol zverejnený na pozvánke.
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing.Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0, Zdržal
sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 13.marca 2020
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 02/2020

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 06.marca 2020
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vznp. a v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva berie na vedomie určenie zapisovateľa –
Ľudovít Šimček a overovateľov zápisnice – Ing.Alena uličná a Juraj Zlejší.
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing.Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0, Zdržal
sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 13.marca 2020
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 03/2020

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 06.marca 2020
K bodu 3: Kontrola uznesení zo dňa 13.decembra 2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení č. 40/2019 až č. 49/2019
z predchádzajúceho zasadnutia a konštatuje, že uznesenia boli splnené
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing.Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0, Zdržal
sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 13.marca 2020
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 04/2020

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 06.marca 2020
K bodu 4: Rozpočtové hospodárenie obce k 31.decembru 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

vznp berie na vedomie:
a) Čerpanie rozpočtu obce na rok 2019 so stavom k 31.decembru 2019
b) Vykonané zmeny v rozpočte obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.22/2019 v celkovej výške
220,00 € v oblasti príjmov a výdavkov, pričom o túto sumu sa mení celkový rozpočet na rok 2019,
a to z dôvodu navýšenia úhrady bankových poplatkov
c) Vykonané zmeny v rozpočte obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 23/2019 v celkovej výške
985,00 € na strane výdavkov, pričom sa o túto sumu nemení celkový rozpočet obce na rok 2019,
a to z dôvodu navýšenia výdavkov na poštové služby, telekomunikačnú techniku, posudky, odvody
na zdravotné a sociálne zabezpečenie za pracovníkov vykonávajúcich verejnoprospešné práce ako aj
pracovníka vykonávajúceho posudkovú činnosť ohľadne sociálnej odkázanosti občanov, materiál na
verejnoprospešné práce, PHM spotrebované v strojoch pri vykonávaní verejnoprospešných prác,
stravné pracovníkov na verejnoprospešné práce, údržbu verejného osvetlenia, príspevok na činnosť
Materskej školy v Jakubovanoch ako aj Centrum voľného času Liptovský Mikuláš, posedenie
s poberateľmi starobných dôchodkov.
d) Vykonané zmeny v rozpočte obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.24/2019 v celkovej výške
1 582,00 € na strane príjmov, pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2019 na
strane príjmov, a v celkovej výške 1 467,00 € na strane výdavkov, pričom sa o túto sumu mení
celkový rozpočet obce na rok 2019 na strane výdavkov, a to z dôvodu navýšenia úhrady bankových
poplatkov, výdavkov na web stránku obce a kalendáre a nákup reproduktora na ozvučenie verejných
akcií.
e) Vykonané zmeny v rozpočte obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.25/2019 v celkovej výške
750,00 € na strane príjmov, pričom sa to túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2019 na
strane príjmov, a v celkovej výške 789,00 € na strane výdavkov, pričom sa o túto sumu mení
celkový rozpočet obce na rok 2019 na strane výdavkov, a to z dôvodu navýšenia úhrady istiny
ŠFRB, príspevku na činnosť Materskej školy v Jakubovanoch, výdavkov na kultúrne podujatia,
mzdy knihovníčky Obecnej knižnice, výdavkov na mzdu a odvody zo mzdy pracovníkov
verejnoprospešných prác, stravu pracovníkov verejnoprospešných prác, materiál na
verejnoprospešné práce.
f) Vykonané zmeny v rozpočte obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.26/2019 v celkovej výške
na strane príjmov 136,00 €, pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2019 na
strane príjmov, z dôvodu poskytnutia transferu na odmenu skladníka CO ako aj zvýšenia transferu
na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a v celkovej výške 212,00 € na
strane výdavkov, pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2019 na strane
výdavkov, a to z dôvodu zvýšených výdavkov na mzdy a odvody z miezd pracovníkov
vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy ako na úhradu výdavkov na údržbu softvéru
používaného na prenesený výkon štátnej správy.
g) Vykonané zmeny v rozpočte obce na rok 2019 rozpočtovým opatrenie č.27/2019 v celkovej výške
1 940,00 € na strane výdavkov, pričom sa o túto sumu nemení celkový rozpočet obce na rok 2019.
Jedná sa o presun medzi jednotlivými položkami funkčnej a ekonomickej klasifikácie týkajúcej sa
mzdových výdavkov a výdavkov na poistné odvody pracovníkov obce.
h) Vykonané zmeny v rozpočte obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.28/2019 v celkovej výške
63,00 € na strane výdavkov, pričom sa o túto sumu nemení celkový rozpočet obce na rok 2019, a to
z dôvodu zvýšených nákladov na výdavky na poistné odvody pracovníkov verejnoprospešných
prác.
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing.Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 13.marca 2020
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 05/2020

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 06.marca 2020
K bodu 5: Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ Beňadiková za
rok 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vznp. berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ Beňadiková za
rok 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.
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing.Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0, Zdržal
sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 13.marca 2020
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 06/2020
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 06.marca 2020
K bodu 6: Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Beňadiková za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vznp. berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Beňadiková za rok 2019
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing.Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0, Zdržal
sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 13.marca 2020
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 07/2020
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 06.marca 2020
K bodu 7: Žiadosť ISO INVEST, s.r.o. so sídlom v Liptovskom Mikuláši o stanovisko k zámeru
vybudovať „Chovný rybník a športový rybník“
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. schvaľuje zámer spoločnosti ISO INVEST, s.r.o. so sídlom v Liptovskom Mikuláši

vybudovať „Chovný rybník a športový rybník“
Za boli: 4 (menovite:František Račko, Ľudovít Šimček, Ing.Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0, Zdržal
sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 13.marca 2020
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

