Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 11.decembra 2020
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 26.októbra 2020
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.októbru 2020
5. Úver na balónovú splátku 321925
6. Návrh na Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 26/2020
7. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly čerpania rozpočtu a zmien rozpočtu
k 30.09.2020 v Obci Beňadiková
8. Správa hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly vedenia účtovníctva v Obci Beňadiková za
mesiac september 2020
9. Vyradenie kníh, navrhnutých na vyradenie z dôvodu duplicity, opotrebenia a obsahového
zastarania počas fyzickej revízie knižničného fondu konanej v dňoch 03.03.2020 – 05.03.2020
10. Poskytnutie finančnej dotácie, ktorá bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu:
„Organizovanie majstrovských futbalových zápasov v roku 2020“ pre príjemcu: TJ Sokol
Beňadiková
11. Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beňadiková
12. Viacročný rozpočet obce Beňadiková na roky 2021-2023
13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková na I. polrok 2021
14. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021
15. Ročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2020 v zmysle platných Zásad
odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
16. Rôzne
17. Návrh uznesenia
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 čo 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.
Následne starosta obce predložil prítomným návrh na doplnenie bodov programu zasadnutia o bod Úver na
balónovú splátku 321925. Obecné zastupiteľstvo zmenu programu doplnením bodov programu o bod č.5
Úver na balónovú splátku 321925, čím sa body 5.-17. návrhu programu rokovania Obecného zastupiteľstva
prečíslovávajú na body 6.-18. 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.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený Ľudovít Šimček, za overovateľov poslanci Ing. Alena Uličná a Juraj Zlejší
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 26.októbra 2020
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 26/2020 - 30/2020 zo štvrtého rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 26.októbra 2020. 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, Ospravedlnený: 0.
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.októbru 2020
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2020 so stavom k 30.júnu 2020 ako aj
Rozpočtové opatrenia č. 12/2020 – 22/2020 schválené starostom v rámci kompetencii uvedených v § 19
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorými bol rozpočet obce na rok 2020
upravený.
Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 31.októbru 2020 celkové príjmy vo výške
328 874,87 Eur a celkové výdavky vo výške 313 897,91 Eur.

Rozpočtové opatrenie č.12/2020 sa týka navýšenia bežných príjmov vo výške 120,00 €, pričom sa o
túto sumu zvyšujú príjmy obce na rok 2020, a to z dôvodu vyššieho výberu dane za psa. O uvedenú
sumu boli zvýšené výdavky na materiál CO (COVID-19).
Rozpočtové opatrenie č.13/2020 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v celkovej
výške 1 400,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce na rok 2020, a
to z dôvodu zvýšených výdavkov na odmeny a príspevky (poslanci OZ), údržba kosačiek, údržba verejného
osvetlenia.

Rozpočtové opatrenie č. 14/2020 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 1 436,00 €,
pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2020, a to z vyššieho výberu dane za psa,
poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad a príjem finančnej zábezpeky pri uzatvorení
opakovanej zmluvy o nájme obecného bytu č.2. O uvedenú sumu boli zvýšené výdavky odmeny a
príspevky (poslanci OZ), audítorské služby, odevy a obuv pre DHZO, vrátenie finančnej zábezpeky pri
ukončení nájomnej zmluvy o nájme obecného bytu č.2.

Rozpočtové opatrenie č.15/2020 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v
celkovej výške 701,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce
na rok 2020, a to z dôvodu zvýšených výdavkov na nákup odevov a obuvi pre DHZO, poistné do
zdravotných poisťovní (verejnoprospešné práce), materiál na verejnoprospešné práce, poistenie
ihriska, zameranie účelovej komunikácie na cintorín.
Rozpočtové opatrenie č.16/2020 sa týka navýšenia bežných príjmov vo výške 220,00 €, pričom sa o
túto sumu zvyšujú príjmy obce na rok 2020, a to z dôvodu vyššieho výberu poplatku za komunálny
a drobný stavebný odpad. O uvedenú sumu boli zvýšené výdavky na poistné do zdravotných poisťovní
(verejnoprospešné práce) a pracovné odevy (verejnoprospešné práce).
Rozpočtové opatrenie č.17/2020 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v
celkovej výške 940,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce
na rok 2020, a to z dôvodu zvýšených výdavkov na všeobecné služby (správa obce), odmeny
a príspevky (poslanci OZ), úroky z úverov poskytnutých Prima banka Slovensko, energie v nájomných
bytoch, oprava a údržba obecných nájomných bytov, všeobecný materiál na verejnoprospešné práce,
údržbu strojov na verejnoprospešné práce, údržbu ihriska.
Rozpočtové opatrenie č.18/2020 sa týka navýšenia bežných príjmov vo výške 360,00 €, pričom sa o
túto sumu zvyšujú príjmy obce na rok 2020, a to z dôvodu príjmu z vratiek a vyššieho výberu poplatku
za komunálny a drobný stavebný odpad. O uvedenú sumu boli zvýšené výdavky na materiál CO
(COVID-19).
Rozpočtové opatrenie č.19/2020 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v
celkovej výške 2 000,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu

obce na rok 2020, a to z dôvodu zvýšených výdavkov na obstaranie Doplnku č. 2 k Územnému plánu
obce.
Rozpočtové opatrenie č.20/2020 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v
celkovej výške 2 000,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu
obce na rok 2020, a to z dôvodu zvýšených výdavkov na údržbu verejného osvetlenia.
Rozpočtové opatrenie č.21/2020 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v
celkovej výške 2 000,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu
obce na rok 2020, a to z dôvodu zvýšených výdavkov na odmeny (správa obce), odmeny a príspevky
(poslanci OZ), webové služby a kalendáre, všeobecné služby (správa obce) a špeciálne služby (správa
obce).
Rozpočtové opatrenie č.22/2020 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v
celkovej výške 715,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce
na rok 2020, a to z dôvodu zvýšených výdavkov údržbu strojov DHZO, členské Čistý Liptov, údržbu
bytov, poistné do zdravotných poisťovní (verejnoprospešné práce), poistné do zdravotných poisťovní
(Obecná knižnica)
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2020 ako aj Rozpočtové opatrenia č. 12/2020 –
22/2020 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. Úver na balónovú splátku 321925
Dňa 06.decembra 2005 Obec Beňadiková s vtedajšou Dexia bankou Slovenska a.s. (v súčasnosti s Prima
bankou Slovensko a.s.) uzatvorila Zmluvu o termínovanom úvere 32/192/05 za účelom dofinancovania
výstavby 4 nájomných bytov v súčasnom polyfunkčnom dome č.68, v ktorej bola dohodnutá amortizácia úveru
ku dňu 05.12.2020. Na základe čoho bola obci dňa 07.12.2020 zrazená z bežného účtu balónová splátka 32195
vo výške 17 673,10 €.
Nakoľko však obci uvedené prostriedky v rozpočte na rok 2020 budú chýbať, starosta obce informoval
poslancov OZ o možnosti poskytnutia úveru z Prima banka Slovensko a.s. na refundáciu uvedenej balónovej
splátky 321925. vo výške 17 673,10 € so splatnosťou 8 rokov a výškou anuitnej splátky 191,63 €.
Po diskusii v zastupiteľstve Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková v súlade s § 11, ods.4, písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. v z.n.p.
a) zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru na refundáciu balónovej splátky
321925
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0.
b) schválilo prijatie úveru z Prima banka Slovensko a.s. na refundáciu balónovej splátky 321925 vo výške
17 673,10 Eur so splatnosťou 8 rokov a výškou anuitnej splátky 191,63 €.
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. Návrh na Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 26/2020

Starosta obce v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písmena b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil
návrh na rozpočtové opatrenie: Povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie
a viazanie výdavkov, a to zvýšenie príjmov v celkovej výške 24 595,10 Eur a zvýšenie výdavkov
v celkovej výške 24 595,10 Eur súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) spočívajúci:
- v navýšení príjmov:

ekonomickej klasifikácie: 512001 111 o 6 922,00 €

ekonomickej klasifikácie: 513002
52 o 17 673,10 €

- navýšení výdavkov:
 funkčnej klasifikácie: 01 110 ekonomickej klasifikácie: 716000 111
o 1 511,22 €
 funkčnej klasifikácie: 06 200 ekonomickej klasifikácie: 716000 111
o
680,00 €
 funkčnej klasifikácie: 01 110 ekonomickej klasifikácie: 711005 111
o 2 000,00 €
 funkčnej klasifikácie: 08 100 ekonomickej klasifikácie: 717001 111
o 2 730,78 €
 funkčnej klasifikácie: 01 700 ekonomickej klasifikácie: 821005 52
o 17 673,10 €
Povoleným prekročením a viazaním príjmov a povoleným prekročením a viazaním výdavkov sa
menia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu. Vykonanou zmenou rozpočtu nebude narušená
jeho rovnováha v roku 2020.
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtového opatrenia: Povolené prekročenie a viazanie príjmov
a povolené prekročenie a viazanie výdavkov 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.
7. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly čerpania rozpočtu a zmien rozpočtu k 30.09.2020
v Obci Beňadiková
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly čerpania rozpočtu a zmien
rozpočtu, ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. PhDr. Desana Stromková priamo na rokovaní OZ.
Odporúčanie z vykonanej kontroly: Úpravy rozpočtu v rámci rozpočtového roka realizovať priebežne

ako vznikajú alebo sa ich vznik dá predpokladať – nerobiť ich spätne.
OZ Obce Beňadiková Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly čerpania rozpočtu a zmien rozpočtu
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.
8. Správa hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly vedenia účtovníctva v Obci Beňadiková za mesiac
september 2020
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly vedenia účtovníctva v Obci
Beňadiková za mesiac september 2020, ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. PhDr. Desana
Stromková priamo na rokovaní OZ. Odporúčania z vykonanej kontroly:

1. Doplniť pri ZFK podpis starostu.
2. Pri nákupe a odovzdaní pracovných a ochranných pomôcok viesť o tom evidenciu. Overiť túto
povinnosť u dodávateľa služieb BOZP.
3. Pri vývoze KO doplniť potvrdenie obce o vykonaní prác na „stazke“ dodávateľa.
OZ Obce Beňadiková Správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly vedenia účtovníctva v Obci
Beňadiková za mesiac september 2020 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.
9. Vyradenie kníh, navrhnutých na vyradenie z dôvodu duplicity, opotrebenia a obsahového
zastarania počas fyzickej revízie knižničného fondu konanej v dňoch 03.03.2020 – 05.03.2020

Starosta Ján Martinovič predložil poslancom Zoznam kníh navrhnutých na vyradenie z dôvodu
duplicity, opotrebenia a obsahového zastarania počas fyzickej revízie knižného fondu konanej v dňoch
3.3.2020 – 5.3.2020 obsahujúci 200 ks knižných jednotiek, ktorý bol vypracovaný knihovníčkou
Obecnej knižnice Jankou Klepáčovou.
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie 200 ks knižných jednotiek uvedených v Zozname kníh
navrhnutých na vyradenie z dôvodu duplicity, opotrebenia a obsahového zastarania počas fyzickej
revízie knižného fondu konanej v dňoch 3.3.2020 – 5.3.2020.
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. Poskytnutie finančnej dotácie, ktorá bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu:
„Organizovanie majstrovských futbalových zápasov v roku 2020“ pre príjemcu: TJ Sokol Beňadiková
Po informácii zo strany poslanca Obecného zastupiteľstva Juraja Zlejšieho, že Telovýchovná jednota Sokol
Beňadiková si už splnila zákonnú povinnosť podľa § 3 Zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych

neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej doterajšie nesplnenie
v zmysle § 6 odst. 1 písm. a) Zákona č. 346/2018 Z. z. bránilo obci Beňadiková ako subjektu verejnej
správy poskytnúť verejné prostriedky t.j. finančnú dotáciu, ktorá bude použitá na náklady spojené
s realizáciou projektu „Organizovanie majstrovských futbalových zápasov v roku 2020“ pre príjemcu
TJ Sokol Beňadiková, ako aj s prihliadnutím na pandemickú situáciu na území SR, ktorá spôsobila, že
v roku 2020 TJ Sokol Beňadiková odohrala majstrovské futbalové zápasy v obmedzenom počte,
starosta obce dal do návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako jeden z bodov Poskytnutie
finančnej dotácie, ktorá bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu: „Organizovanie majstrovských
futbalových zápasov v roku 2020“ pre príjemcu: TJ Sokol Beňadiková, v ktorom predložil poslancom na návrh
na prerokovanie a následné schválenie výšky finančnej dotácie, ktorá bude zohľadňovať skutočnosť, že
futbalové zápasy z dôvodu pandemickej situácie sa neodohrali v obvyklom počte, v akom by sa odohrali,
v prípade že by pandémia COVID-19 na území SR nebola.
Na základe predložených dokladov preukazujúcich výšku výdavkov na organizovanie majstrovských
futbalových zápasov v roku 2020 poslancom Obecného zastupiteľstva a zároveň pokladníkom TJ Sokol
Beňadiková Jurajom Zlejším vo výške 2 307 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančnej dotácie,
ktorá bude použitá na refundáciu nákladov spojených s realizáciou projektu: „Organizovanie majstrovských
futbalových zápasov v roku 2020“ pre príjemcu: TJ Sokol Beňadiková“ vo výške 2 100 €
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. Všeobecne záväzné nariadenie č.01/2020 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. 01/2020 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 19.novembra 2020 do termínu
konania OZ. Zo strany občanov neboli vznesené žiadne pripomienky. Zo strany poslancov boli vznesené
pripomienky týkajúce sa výšky dane za psa, kde sa poslanci OZ uzniesli na dani za prvého psa, ktorý nie je
plemenom so sprísneným držaním a ich krížencov a nebezpečného psa vo výške 6,00 € ; dani za druhého psa,
ktorý nie je plemenom so sprísneným držaním a ich krížencov a nebezpečného psa vo výške 12,00 €; dani za
tretieho a každého ďalšieho psa, ktorý nie je plemenom so sprísneným držaním a ich krížencov a nebezpečného
psa vo výške 100,00 €; dani za prvého psa, ktorý je plemenom so sprísneným držaním a ich krížencov a
nebezpečného psa vo výške 50,00 €; dani za druhého a každého ďalšieho psa, ktorý je plemenom so
sprísneným držaním a ich krížencov a nebezpečného psa vo výške 100,00 €.
Poslanci OZ sa po zapracovaní všetkých týchto pripomienok 5 hlasmi prítomných uzniesli na Všeobecne
záväznom nariadení obce Beňadiková 01/2020 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.01/2020 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 2021-2023
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 2021-2023 predložil starosta obce prítomným poslancom
stanovisko hlavnej kontrolórky obce.
Obecného zastupiteľstvo po podrobnom preštudovaní schválilo rozpočet obce Beňadiková na rok 2021 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 82 854,00 Eur na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia, a to:

 vo výške 10 000,00 EUR na nákup pozemkov
 vo výške 4 865,00 EUR na Kontajnery - sklad
 vo výške 56 989,00 EUR na Realizácia nových stavieb (ihriská)
 vo výške 6 000,00 EUR na Rekonštrukcia modernizácia (KD fasáda)
 vo výške 5 000,00 EUR na Nákup prevádzkových strojov (traktor PPA)
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 2022-2023 ako aj
Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková k Návrhu rozpočtu obce Beňadiková na roky 2021, 2022 a
2023.
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 2021
Starosta obce informoval poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.polrok 2021,
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 2021
Starosta Ján Martinovič predložil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021. Termíny sú
len orientačné, je možné ich podľa potreby meniť. OZ obce Beňadiková návrh Plánu zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2021 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 poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2020 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 2020:
- 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 125,-- Eur
(5x 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 2020
nasledovne:
- Ing. Jánovi Janovčíkovi vo výške 80,-- Eur
- Františkovi Račkovi vo výške 100,-- Eur
- Ľudovítovi Šimčekovi vo výške 100,-- Eur
- Ing. Alene Uličnej vo výške 100,--Eur
- Jurajovi Zlejšiemu vo výške 100,-- Eur

Obecné zastupiteľstvo ročné odmeny za rok 2020 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 11.decembra 2020
Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: Ing. Alena Uličná SIGNED
Juraj Zlejší SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

