Zápisnica
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 29.januára 2016
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 14.12.2015
4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Beňadiková
6. Zásady odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
7. Rôzne: Úprava verejných priestranstiev v obci Beňadiková
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci (je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov)Obecného zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Následne poslanci schválili všetkými hlasmi prítomných návrh programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený zástupca starostu Ľudovít Šimček, za overovateľov poslanci Fratišek
Račko a Ing.Zoltán Strcuľa. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 14.12.2015
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva konaného
dňa 14.12.2015. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní: 0 poslancov
4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
Starosta Ján Martinovič predložil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016.
Termíny sú len orientačné, je možné ich podľa potreby meniť. Poslanci navrhli zmeniť navrhovaný
termín zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2016 na deň 09.12.2016.
Starosta dal po úprave návrhu hlasovať.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní: 0 poslancov
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Beňadiková
Starosta predložil doručenú prihlášku jediného uchádzača o funkciu hlavného kontrolóra obce
Beňadiková. Obecné zastupiteľstvo predloženú prihlášku spolu s prílohami preskúmalo. Keďže zo
strany poslancov neboli vznesené k predloženej prihláške a jej prílohám žiadne pripomienky, starosta
dal o zvolení uchádzača na funkciu hlavného kontrolóra hlasovať.
Poslanci jednohlasne zvolili na základe predloženej prihlášky s prílohami, ktorá tvorí prílohu
zápisnice, do funkcie hlavného kontrolóra obce Beňadiková PhDr.Desanu Stromkovú pri pracovnom
úväzku 0,08 t.j. 3 hodiny týždenne a pri mesačnom plate 79 Eur. Pracovný pomer bude uzatvorený
od 01.februára 2016.

Obecné zastupiteľstvo zároveň v zmysle § 18 odst.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov súhlasilo, aby hlavná kontrolórka obce Beňadiková podnikala
a vykonávala inú zárobkovú činnosť
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní: 0 poslancov
6. Zásady odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
Starosta obce predložil návrh Zásad odmeňovania poslancov v obci Beňadiková, ktoré boli
vypracované na základe podnetov jednak zo strany poslancov obecného zastupiteľstva ako aj zo strany
starostu obce z titulu zvýšenej náročnosti práce poslancov obecného zastupiteľstva. Zo strany
poslancov neboli voči predloženému návrhu Zásad odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
vznesené žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo návrh Zásad odmeňovania poslancov v obci
Beňadiková, ktorý tvorí prílohu zápisnice, jednohlasne schválilo.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní: 0 poslancov
7. Rôzne: Úprava verejných priestorov v obci Beňadiková
Starosta obce predložil vypracované návrhy Úpravy verejných priestorov v obci Beňadiková.
Poslanci OZ po preskúmaní predložených návrhov Úprav verejných priestorov v obci Beňadiková
schválili variantu kompozičného riešenia č.1
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní: 0 poslancov
8. Diskusia
 V diskusii sa najskôr prítomní vrátili k predchádzajúcim bodom programu.
9. Schválenie uznesenia
Po skončení diskusie zástupca starostu Ľudovít Šimček predložil OZ návrhy Uznesení na
schválenie.
Poslanci schválili všetkými hlasmi prítomných návrhy uznesení.
10. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie
ukončil.
V Beňadikovej dňa 29.januára 2016
Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: František Račko SIGNED
Ing.Zoltán Strcuľa

SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

