ZÁPISNICA
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 18.septembra 2015
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 20.08.2015
4. Výber nájomníka do uvoľneného obecného nájomného bytu č.2 v polyfunkčnom dome
súp.č. 68
5. Riešenie problému s neplatičmi miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny
odpad
6. Diskusia
7. Schválenie uznesení
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta obce Ján Martinovič.
Starosta obce podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci 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 František
Račko a Juraj Zlejší.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 20.08.2015. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Výber nájomníka do uvoľneného obecného nájomného bytu č.2 v polyfunkčnom dome
súp.č.68
Dňa 26.augusta 21015 terajší nájomníci obecného nájomného bytu č.2 nachádzajúceho sa
v polyfunkčnom dome súp.č. 68 (Jozef Konvit s maželkou Evou rod.Vyparinovou ) doručili obci
písomnú výpoveď nájmu predmetného obecného nájomného bytu. Následne obec doručila
nájomníkom oznámenie, v ktorom ich upozornila na ustanovenie čl. III nájomnej zmluvy uzatvorenej
dňa 01.marca 2011, v ktorom bola dohodnuté skončenie doby nájmu bytu najneskôr uplynutím
trojmesačnej výpovednej lehoty a zároveň im oznámila, že v zmysle uzavretej nájomnej zmluvy výpovedná lehota začala plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená t.j. počnúc 01.septembrom 2015 a skončí najneskôr 30.novembrom 2015. Skôr skončí
výpovedná lehota a tým aj nájom obecného bytu č.2 terajšími nájomníkmi len v prípade, že sa nájde
nájomca, ktorý bude ochotný podpísať nájomnú zmluvu na prenájom obecného bytu č.2 s účinnosťou
skoršou ako 01.december 2015.
Na základe vyššie uvedených informácií nájomníci vlastnou iniciatívou zverejnili informáciu
o uvoľnenom obecnom nájomnom byte na sociálnych sieťach (Facebook). Na základe zverejnených
informácií boli obci doručené 2 žiadosti s prílohami o pridelenie obecného nájomného bytu, ktoré
starosta obce predložil prítomným poslancom na posúdenie a výber budúceho nájomníka predmetného
obecného bytu.

Poslanci OZ po dôkladnom posúdení preložených žiadostí a dlhšej diskusii k uvedenému bodu
programu z dôvodu nedostatku informácií o žiadateľoch o pridelenie uvoľneného obecného nájomného
bytu nevybrali žiadneho budúceho nájomníka a svoje rozhodnutie odložili na ďalšie zasadnutie OZ,
ktoré bude dňa 23.septembra 2015 o 19.00 hod.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný 1 poslanec.
5. Riešenie problému s neplatičmi miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad
Z titulu každoročne sa opakujúceho problému s neplatičmi miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad požiadal starosta obce poslancov o predloženie návrhu
riešenie tohto problému, nakoľko k dnešnému dňu obec eviduje na miestnych daniach nasledujúce
nedoplatky:
• nedoplatok na dani z nehnuteľností vo výške 5 001,09 Eur; pričom nedoplatky za
predchádzajúce roky vo výške 81,12 Eur
• nedoplatok na dani za psa vo výške 75,86 Eur; pričom nedoplatky za predchádzajúce roky vo
výške 14,91 Eur
• nedoplatok na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1 278,05 Eur;
pričom nedoplatky za predchádzajúce roky vo výške 237,34 Eur
Poslanci rozhodli, že neplatičom sa majú poslať výzvy na zaplatenie nedoplatkov s 15 dňovou
lehotou na zaplatenie a v prípade, že neplatiči aj napriek doručenej výzve svoj nedoplatok v stanovenej
lehote neuhradia, začať voči neplatičom exekučné konanie na vymoženie nedoplatku.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný 1 poslanec.
6. Diskusia
Na základe sťažností z radu občanov z titulu vysokou rýchlosťou a nebezpečnou jazdou sa
pohybujúcich motorových vozidiel na miestnej komunikácii Vyšný dvor a na komunikácii v časti
Záhrady, čím sú ohrozovaní ostatní účastníci cestnej premávky, chodci ako aj obyvatelia susediacich
rodinných domov, predložili poslanci Ing.Ján Janovčík a Juraj Zlejší potrebu riešiť uvedené sťažnosti.
Poslanci navrhli riešiť uvedené namontovaním spomaľovacích prahov resp. osadením dopravného
značenia: „Zóna 20 / Obytná zóna“ . Zároveň OZ uložilo referentke obce úlohu zistiť cenu
spomaľovacích prahov ako aj cenu dopravného značenia „Zóna 20 / Obytná zóna“
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný 1 poslanec.
7. Schválenie unesení OZ
Zástupca starostu Ľudovít Šimček predložil OZ návrhy Uznesení na schválenie. Poslanci schválili
všetkými hlasmi prítomných návrhy uznesení.
8. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť
a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 18.septembra 2015
Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: František Račko SIGNED
Juraj Zlejší SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

