Uznesenia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková za rok 2021
Uznesenie č. 08/2021
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 07.mája 2021
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: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 14.mája 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 09/2021

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 07.mája 2021
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 Ing. Ján Janovčík
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 14.mája 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 10/2021

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 07.mája 2021
K bodu 3: Kontrola uznesení zo dňa 19.marca 2021

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: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 14.mája 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 11/2021

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 07.mája 2021
K bodu 4: Rozpočtové hospodárenie obce k 31.marcu 2021
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 2021 so stavom k 31.marcu 2021
b) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.01/2021, týkajúcim sa navýšenia príjmov
a výdavkov vo výške 3 040,00 Eur pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021
strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu prijatých transferov na rodinné prídavky, ktorých je obec
osobitným príjemcom ako aj transferu na sčítanie obyvateľov 2021 a navýšenia výdavkov
o výdavky na sčítanie obyvateľov 2021, ako aj na úhradu rodinných prídavkov zákonnému
zástupcovi dieťaťa.
c) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č. 02/2021 týkajúcim sa navýšenia príjmov
a výdavkov v celkovej výške 1 565,00 Eur pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na
rok 2021 na strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu vyššieho podielu z výnosu DPFO
a navýšenia výdavkov o na nákup snežnej frézy a obstaranie projektovej dokumentácie na
kanalizáciu.
d) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č. 03/2021 týkajúcim sa presunu
rozpočtových prostriedkov medzi položkami v celkovej výške 1 500,00 € na strane výdavkov,
bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce na rok 2021, a to z dôvodu presunu
prostriedkov z funkčnej klasifikácie Výkonné a zákonodarné orgány (OÚ) ekonomickej
klasifikácie projekty na funkčnú klasifikáciu Nakladanie s odpadovými vodami na projekt
kanalizácie.
e) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.04/2021 týkajúcim sa navýšenia príjmov
a výdavkov v celkovej výške 166,00 €, pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok
2021 na strane príjmov a výdavkov, a to z dôvodu prijatého transferu na úhradu výdavkov
prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov ako aj prijatého
transferu na rodinné prídavky, ktorých je obec osobitným príjemcom a navýšenia výdavkov
o výdavky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu a registra
obyvateľov ako aj na úhradu rodinných prídavkov zákonnému zástupcovi dieťaťa.
f) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.05/2021 týkajúcim sa navýšenia príjmov
a výdavkov v celkovej výške 675,00 Eur pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na
rok 2021 na strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu vyššieho podielu z výnosu DPFO a vyšších
výdavkov na nákup nádob na odpad a na poplatky za miestny rozhlas.
g) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.06/2021 týkajúcim sa navýšenia príjmov
a výdavkov vo výške 1 797,00 Eur pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021
strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu zapojenia v roku 2020 nevyčerpanej dotácie na sčítanie
domov a bytov ako aj prijatých transferov na rodinné prídavky, ktorých je obec osobitným
príjemcom a navýšenia výdavkov o výdavky na sčítanie domov a bytov, ako aj na úhradu
rodinných prídavkov zákonnému zástupcovi dieťaťa.
h) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.07/2021 týkajúcim sa navýšenia príjmov
a výdavkov v celkovej výške 230,00 Eur pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na
rok 2021 na strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu vyššieho podielu z výnosu DPFO a vyšších
výdavkov o výdavky na nákup respirátorov pre dôchodcov a vyšších výdavkov na nákup strojov
pre verejnoprospešné služby a vyšších výdavkov na údržbu ihriska.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 14.mája 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 12/2021

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 07.mája 2021
K bodu 5: Žiadosť Lukáša Záborského a Viktórie Záborskej, bytom Beňadiková 68 o prenájom
pozemku parc.č. KN-C 2 v k.ú. Beňadiková

Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
z.n.p. schvaľuje zámer prenájmu majetku obce – prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Beňadiková
parc.č. KN-C 2, druh pozemku: záhrada, o výmere 2146 m2, za cenu 50 € / rok na dobu 5 rokov
žiadateľom manželom Lukášovi Záborskému a Viktórii Záborskej, trvale bytom Beňadiková 68,
pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok je pre obec nepotrebný a žiadatelia bez toho,
aby žiadali od obce náhradu výdavkov, sa o pozemok už v minulosti starali (kosili, vyčistili od
neporiadku, opravili existujúci skleník, ošetrili existujúce dreviny).
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 14.mája 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 13/2021

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 07.mája 2021
K bodu 6: Zmluvy o vecnom bremene so spoločnosťou BENEDEX KISELY s.r.o. so sídlom
v Liptovskom Mikuláši (pozemky parc.č. KN-C 27/7 a KN-C 27/8)
a) Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. schvaľuje bezodplatné zriadenie vecného bremena in rem v prospech BENEDEX KISELY
s.r.o. so sídlom Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/37, Liptovský Mikuláš, spočívajúce v práve prechodu a

prejazdu cez pozemok parcelu registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/7 v k.ú.
Beňadiková o výmere 365 m2 , zastavaná plocha a nádvorie v plnom rozsahu pešo ako aj dopravnými
prostriedkami v prospech každodobého vlastníka pozemku parcely registra „C“ evidovaného na
katastrálnej mape, parc. č. KN 27/8 v k.ú. Beňadiková o výmere 333 m2 , zastavaná plocha a nádvorie
v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 44026595 – 47/2021 zo dňa 06.04.2021,
vyhotoveným Ing. Jozefom Glutom, autorizačne overeným Ing. Jozefom Glutom dňa 06.04.2021,
úradne overeným úradne overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom,
dňa 07.05.2021 pod č. G1-388/2021
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 14.mája 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

b) Obecné zastupiteľstvo zároveň berie na vedomie návrh Zmluvy o vecnom bremene, ktorou
BENEDEX KISELY s.r.o. so sídlom Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/37, Liptovský Mikuláš ako výlučný
vlastník pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/8 v k.ú.
Beňadiková o výmere 333 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, zriaďuje bezodplatne v prospech Obce
Beňadiková, ktorá je výlučným vlastníkom pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej
mape, parc. č. KN 27/7 v k.ú. Beňadiková o výmere 365 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, vecné
bremeno in rem spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemkok parcelu registra „C“
evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/8 v k.ú. Beňadiková v plnom rozsahu pešo ako aj
dopravnými prostriedkami v prospech každodobého vlastníka pozemku parcely registra „C“
evidovaného na katastrálnej mape, parc. č. KN 27/7 v k.ú. Beňadiková v rozsahu vyznačenom

Geometrickým plánom č. 44026595 – 47/2021 zo dňa 06.04.2021, vyhotoveným Ing. Jozefom
Glutom, autorizačne overeným Ing. Jozefom Glutom dňa 06.04.2021, úradne overeným úradne
overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, dňa 07.05.2021 pod č. G1388/2021
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 14.mája 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 14/2021

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 07.mája 2021
K bodu 8: Oplotenie časti pozemku parc.č. KN-C 108/1
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. schvaľuje oplotenie časti pozemku parc.č. KN-C 108/1 vo vlastníctve obce po jeho zameraní.
Plot bude betónový 2 metre vysoký.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 14.mája 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

