Uznesenia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková za rok 2022
Uznesenie č. 01/2022
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 25.februára 2022
K bodu 1: Program zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 12, ods. 5 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: 02.marca 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 02/2022

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 25.februára 2022
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 – František Račko a Juraj Zlejší
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: 02.marca 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 03/2022

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 25.februára 2022
K bodu 3: Kontrola uznesení zo dňa 10.decembra 2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 30/2021 – 41/2021 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: 02.marca 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 04/2022

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 25.februára 2022
K bodu 4: Rozpočtové hospodárenie obce k 31.decembru 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.decembra 2021
b) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.19/2021 týkajúcim navýšenia príjmov a
výdavkov vo výške 897,00 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, vyššieho príjmu z poplatku za
komunálny odpad a za predaja tovarov a služieb a navýšenia výdavkov o výdavky na nákup prístrojov
na obecný úrad, spotrebované energie na Obecnom úrade a vyšších výdavkov na telekomunikačné
služby.
c) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č. 20/2021 týkajúcim sa presunu rozpočtových
prostriedkov medzi položkami v celkovej výške 1 114,00 € na strane kapitálových výdavkov, bez
zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce na rok 2021, a to z dôvodu presunu prostriedkov
z funkčnej klasifikácie Rozvoj obce ekonomickej klasifikácie nákup budov a objektov (kontajnerový
sklad) na funkčnú klasifikáciu Kultúrne služby na ekonomickej klasifikácie rekonštrukcia
a modernizácia budov (vstup do Kultúrneho domu).
d) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.21/2021 týkajúcim sa presunu rozpočtových
prostriedkov medzi položkami v celkovej výške 499,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových
príjmov a výdavkov rozpočtu obce na rok 2021, a to z dôvodu presunu prostriedkov z údržby
Kultúrneho domu na materiál civilnej ochrany, odvoz komunálneho odpadu a poistné do fondov
zo mzdy knihovníka obecnej knižnice.
e) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.22/2021 týkajúcim sa navýšenia príjmov a
výdavkov vo výške 1 938,00 Eur pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 strane
príjmov a výdavkov a to z dôvodu vyšších príjmov z dane z pozemkov, dane zo stavieb, dane za psa,
prenajatých budov, pozemkov, poplatkov za komunálny odpad, predaja výrobkov a služieb a podielu
z výnosu z DPFO a navýšenia výdavkov o výdavky na poistné do fondov z miezd aparátu obce,
spotrebu energií na obecnom úrade, telekomunikačné služby, reprezentačné, bankové poplatky, odvoz
komunálneho odpadu, vodné a stočné v bytovom dome, odmeny pracovníčky údržby a poistné do
fondov z miezd pracovníčky údržby.
f) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.23/2021 týkajúcim sa navýšenia príjmov a
výdavkov vo výške 1 965,00 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
mzdy aparátu obce, mzdy knihovníčky obecnej knižnice, odvody do fondov z miezd knihovníčky,
splátku úveru ŠFRB.
g) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.24/2021 týkajúcim sa presunu rozpočtových
prostriedkov medzi položkami v celkovej výške 147,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových
príjmov a výdavkov rozpočtu obce na rok 2021, a to z dôvodu presunu prostriedkov z odmien
pracovníkov mimopracovného pomeru (SOBD) na mzdy pracovníkov vykonávajúcich prenesený výkon
štátnej správy (PVŠS), odvody z uvedených miezd a údržbu software používaného na PVŠS.
h) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.25/2021 sa týka povoleného prekročenia
a viazania príjmov a to zvýšenie príjmov v oblasti podielu z výnosu z DPFO vo výške 1 230,00 Eur
pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2021 strane príjmov a to z dôvodu vyššieho
podielu z výnosu DPFO.
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: 02.marca 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 05/2022

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 25.februára 2022
K bodu 5: Správa z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ Obce Beňadiková v roku 2021
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 2021 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: 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: 02.marca 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 06/2022

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 25.februára 2022
K bodu 6: Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Beňadiková za rok 2021
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 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: 02.marca 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 07/2022

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 25.februára 2022
K bodu 7: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Beňadiková
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková
a) vyhlasuje
v zmysle § 18a zák. c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu
hlavného kontrolóra obce Beňadiková na deň 29.apríl 2022
b) určuje
pracovný úväzok pre funkciu hlavného kontrolóra obce Beňadiková v rozsahu 3 hodiny týždenne t.j.
na 0,08 úväzku.
c) stanovuje
ca) Mesačný plat hlavného kontrolóra vo výške v zmysle § 18c ods. 1 pism. b) a § 18c odst. 2 zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
cb) Termín na predloženie písomných prihlášok na Obecný úrad v Beňadikovej, Beňadiková 17,
032 04 Beňadiková do 14.apríla 2022. K prihláške musí žiadateľ priložiť výpis z registra trestov
nie starší ako tri mesiace, overený doklad o vzdelaní, štruktúrovaný životopis.
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: 02.marca 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 08/2022

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 25.februára 2022
K bodu 8: Žiadosť Michala Kováča, bytom Beňadiková 120 o zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú.
Beňadiková vo vlastníctve obce parc.č. KN-C 327/4 a KN-C 337/1, ktoré vznikli odčlenením z par.č. KNE 10 a KN-E 337/1 za pozemok vo vlastníctve žiadateľa č. KN-C 97/8, ktorý vznikol odčlením z par.č.
KN-C 97/2

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 ustanovením § 9a ods. 2, Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí schvaľuje zámer na uzavretie zámennej zmluvy, ktorej predmetom je zámena pozemkov vo výlučnom
vlastníctve obce a to novozameraných obecných pozemkov parc. č. C-KN 327/4 – zastavanú plochu
a nádvorie o výmere 54 m2 , ktorého cena určená Znaleckým posudkom číslo 263/2021 vypracovaným
Ing.Miroslavom Todákom, znalcom z odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností je 618,30 Eur a parc.č. C-KN
337/7 – vodná plocha o výmere 358 m2 , ktorého cena určená Znaleckým posudkom číslo 263/2021
vypracovaným Ing.Miroslavom Todákom, znalcom z odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností je 1.750,62 Eur
zameraných geometrickým plánom číslo 44026595-65/2020 vyhotoveným dňa 10.6.2020 spoločnosťou
GEODET-KA, s.r.o., Liptovský Mikuláš a autorizačne overeným dňa 10.6.2020 Ing. Jozefom Glutom,
autorizovaným geodetom a kartografom, úradne overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
katastrálnym odborom, dňa 7.9.2020 pod č. 61-958/2020, ktoré vznikli odčlenením z pozemkov parc. č. EKN 10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 575 m2 a parc. č. E-KN 337/1 – vodná plocha o výmere
1881 m2 , ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho
odboru, na Liste vlastníctva č. 172 pre k. ú. Beňadiková
za novozameraný pozemok vo výlučnom vlastníctve Michala Kováča, trvale bytom Beňadiková 120
parc. č. C-KN 97/8 – záhrada o výmere 143 m2 , ktorého cena určená Znaleckým posudkom číslo 263/2021
zo dňa 15.12.2021 vypracovaným Ing.Miroslavom Todákom, znalcom z odvetvia odhad hodnoty
nehnuteľností je 1.910,48 Eur zameraný geometrickým plánom číslo 44026595-156/2021 vyhotoveným dňa
14. 11. 2021 spoločnosťou GEODET-KA, s.r.o., Liptovský Mikuláš a autorizačne overeným dňa 14. 11. 2021
Ing. Jozefom Glutom, autorizovaným geodetom a kartografom, úradne overeným Okresným úradom
Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, dňa 3. 12. 2021 pod č. G1-1209/2021, ktorý vznikol odčlenením
z pozemku parc.č. C-KN 97/2 – záhrada 164 m2 zapísaného na Liste vlastníctva č. 517 v k. ú. Beňadiková.
Cenový rozdiel medzi pozemkami zamenenými obcou a pozemkami zamenenými Michalom Kováčomvo
výške 458,44 Eur doplatí obci pán Michal kováč pri podpise zámennej zmluvy.
Pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predmetné pozemky chce Michal Kováč zameniť za účelom
zlepšenia prístupu k bezprostredne susediacim pozemkom a k stavbe rodinného domu č. 124, ktoré vlastní jeho
blízka rodina a skvalitnenia ich užívania. Pre Obec Beňadiková ide o nadbytočný majetok, ktorý nevyužíva
a s údržbou ktorého jej vzniknú len náklady a Michal Kováč sa zaväzuje tieto pozemky udržiavať.
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: 02.marca 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 09/2022

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 25.februára 2022
K bodu 9: Žiadosť Dominika Feketíka, bytom Štúrova 870/26, Liptovský Mikuláš o doplnenie Územného
plánu obce na pozemkoch v k. ú. Beňadiková parc. č. KN-C 262/31, KN-E 250, KN-E 251/4, KN-C
275/1, KN-C 276, KN-C 252
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje Žiadosť Dominika Feketíka, bytom Štúrova 870/26, Liptovský
Mikuláš o doplnenie Územného plánu obce Beňadiková na pozemkoch v jeho vlastníctve parc.č. KN-C
262/31, KN-E 250, KN-E 251/4, KN-E 275/1, KN-C 276, KN-C 252 v k.ú. Beňadiková pre možnosť prioritne

realizovať zámer rozvoja agroturistiky v regióne Liptov z dôvodu veľkého potenciálu, zhodnotenia
zanedbaných a zosuvných pozemkov, pričom všetky náklady spojené s obstaraním Zmien a doplnkov č.3
Územného plánu obce Beňadiková budú hradené výlučne v réžii žiadateľa.
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: 02.marca 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 10/2022

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 25.februára 2022
K bodu 10: Žiadosť Štefana Tkáča, bytom Beňadiková 79 o odkúpenie pozemku parč.č. KN-C 116/22,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku parč.č. KN-E 337/1

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 ustanovením § 9a odst. 8 písm. b) , Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí schvaľuje prevod novozameraného pozemku v k.ú. Beňadiková parc.č. 116/22 – zastavaná
plocha o výmere 1 m2, na ktorom stojí stavba vo vlastníctve Štefana Tkáča, bytom Beňadiková 79, ktorý
vznikol odčlenením z pozemku parc. č. KN-E 337/1 – vodná plocha o výmere 1881 m2, ktorého výlučným
vlastníkom zapísaným na Liste vlastníctva č.172 je Obec Beňadiková, Geometrickým plánom č. 4000333713/2022 vyhotoveným a autorizačne overeným dňa 05.02.2022 Ing. Jánom Benikovským, autorizovaným
geodetom a kartografom za cenu určenú znaleckým posudkom zo dňa 15.12.2021 ostatne preloženým iným
žiadateľom pre určenie ceny pozemku rovnakého druhu nachádzajúceho sa v podobnej lokalite t.j. za cenu
11,45 Eur/m2
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: 02.marca 2022
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

