Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 08.septembra 2017
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 20.júla 2017
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce č.04/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce
Beňadiková
5. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.07.2017
6. Zmena rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením 22/2017
7. Správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly na mieste – vedenie účtovníctva
k 30.6.2017 v Obci Beňadiková
8. Návrh Zmluvy o manažmente projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o Nenávratný
finančný príspevok pre opatrenie 7 – základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach , podoopatrenie 7.4 – podpora na investície do vytvárania ,zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry , AKTIVITA 7.4.1 investície súvisiace s vytváraním
podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní 4 z 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
poslancov Obecného zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne poslanci
schválili návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva doplnený o bod Návrh Zmluvy o manažmente
projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o Nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 7 –

základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach , podoopatrenie 7.4 – podpora na
investície do vytvárania ,zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry , AKTIVITA 7.4.1
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej
infraštruktúry .
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 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 20.júla 2017
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 23/2017 - 29/2017 zo štvrtého rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 20.07.2017. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 04/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Beňadiková
Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beňadiková č. 04/2017 o vyhradení
miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území
obce Beňadiková, ktorý bol na vývesnej tabuli obce a na web stránke obce zverejnený odo dňa 24.júla 2017
do termínu konania OZ. Zo strany občanov ani poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. Poslanci
OZ sa všetkými hlasmi prítomných uzniesli na Všeobecne záväznom nariadení obce č.04/2017 o vyhradení
miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území
obce Beňadiková. Tým bola splnená zákonná podmienka na prijatie uznesenia, ktoré prijímajú 3/5 väčšinou
prítomných poslancov. Návrh VZN č.04/2017 tvorí súčasť tejto zápisnice.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 1 (menovite: Ing. Zoltán Strcuľa.)
5. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.07.2017
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2017 so stavom k 31.júlu 2017 ako aj
Rozpočtové opatrenia č. 9/2017 – 18/2017 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 31.júlu 2017 celkové príjmy vo výške
101138,31 Eur a celkové výdavky vo výške 94 700,69 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2017 ako aj Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 –
18/2017 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
6. Zmena rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením 22/2017

Starosta obce predložil 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 Návrh
na schválenie zmeny použitia prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov na konkrétnu
akciu, úlohu alebo účel použitia, a to na nasledovným spôsobom:
- Zníženie o 11.616,- EUR na výstavbu „Kanalizácia 1. etapa“
- Zvýšenie o 11.616,- EUR na výstavbu „Rekonštrukcia chodník“
A zároveň starosta obce v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil
návrh na rozpočtové opatrenie: Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)
spočívajúci:
- v znížení kapitálových výdavkov
funkčnej klasifikácie: 05 200 ekonomickej klasifikácie: 717001 46 o 11.616,- €
- zvýšení výdavkových finančných operácií
funkčnej klasifikácia: 04 510 ekonomickej klasifikácie: 717002 46 o 11.616,- €
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo návrh zmeny použitia prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov
na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia ako aj návrh rozpočtového opatrenia: Presun
rozpočtových prostriedkov schválilo.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 1 (menovite: Ing. Zoltán Strcuľa.)
7. Správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly na mieste – vedenie účtovníctva k 30.6.2017 v
Obci Beňadiková
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly na mieste – vedenie
účtovníctva k 30.6.2017 v Obci Beňadiková. Hlavná kontrolórka odporučila:

-

Prehodnotiť potrebu dvoch bežných účtov v rozdielnych bankách a výhody poskytovaných
bankových služieb.
Na krycom liste pri odoslaných faktúrach prispôsobiť text ZFK poslednému usmerneniu
a doplniť ho o miesto pre dva podpisy.
Pri faktúrach vystavených firmou OZO, a.s. požadovať od dodávateľa verifikovaný výkon
pri vývoze odpadu – obcou potvrdená stazka – záznam o prevádzke motorového vozidla.

OZ Obce Beňadiková berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly na mieste –
vedenie účtovníctva k 30.6.2017 v Obci 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
8. Návrh Zmluvy o manažmente projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o Nenávratný
finančný príspevok pre opatrenie 7 – základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach ,
podoopatrenie 7.4 – podpora na investície do vytvárania ,zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry , AKTIVITA 7.4.1 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného
času vrátane príslušnej infraštruktúry
Starosta obce predložil poslancom Návrh Zmluvy o manažmente projektu v rámci výzvy na predkladanie
žiadostí o Nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 7 – základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach, podoopatrenie 7.4 – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry , AKTIVITA 7.4.1 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času
vrátane príslušnej infraštruktúry vypracovaný spoločnosťou MP Profit PB, s.r.o. , so sídlom: Hliníky 712/25,
017 01 Považská Bystrica na základe jednania medzi starostom obce a uvedenou spoločnosťou ako ponuka
na práce, ktoré sú predmetom zmluvy na dielo „Multifunkčné ihrisko“.
OZ uvedený návrh zmluvy preštudovalo a uzatvorenie zmluvy neschválilo z dôvodu vysokej ceny.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 1 (menovite: Ing. Zoltán Strcuľa.)
9. Rôzne
Poslanec Ing. Ján Janovčík v rôznom upozornil na potrebu riešenia bezpečnosti občanov v okolí a na
miestnej komunikácii v časti Záhrady, ktorá je ohrozená rýchlou jazdou motorových vozidiel po predmetnej
komunikácii a ako návrh na riešenie bezpečnosti občanov predložil prítomným montáž spomaľovacích
prahov na uvedenej komunikácii. Poslanci uvedený návrh na riešenie schválili a doporučili starostovi obce
v lehote 30 dní vykonať prieskum trhu, ktorým by sa zistili ceny, za ktoré by bolo možné obstarať vrátane
montáže spomaľovacie prahy.
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 1 (menovite: Ing. Zoltán Strcuľa.)
10. Schválenie uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.
11. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 08.septembra 2017

Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: Ing. Ján Janovčík SIGNED
Juraj Zlejší SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

