Zápisnica
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 20.februára 2017
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení zo dňa 09.12.2016
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok pohrebiska na území obce Beňadiková
5. Správa hlavnej kontrolórky – vedenie účtovníctva za 1.-3.Q.2016
6. Správa hlavnej kontrolórky – vykonanie kontroly prijatých uznesení OZ Beňadiková
za rok 2016
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I.polrok 2017
9. Určenie inej fyzickej osoby vykonávajúcej finančnú kontrolu pri vybraných pracovných
činnostiach vykonávaných dodávateľskou spoločnosťou
10. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.12.2016
11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. 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 rokovania Obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený zástupca starostu Ľudovít Šimčeka, za overovateľov poslanci František Račko
a Ing .Zoltán Strcuľa Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 09.12.2016
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 47/2016 - 59/2016 zo siedmeho rokovania
obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12.2016. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na
území obce Beňadiková
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beňadiková č. 1/2017, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok pohrebiska na území obce Beňadiková bol na vývesnej tabuli obce a na web stránke obce
zverejnený odo dňa 03.februára 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.1/2017, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Beňadiková.
Tým bola splnená zákonná podmienka na prijatie uznesenia, ktoré prijímajú 3/5 väčšinou prítomných
poslancov. Návrh VZN č.1/2017 tvorí súčasť tejto zápisnice.
Za boli : 5 (Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší)
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 0

5. Správa hlavnej kontrolórky – vedenie účtovníctva za 1.-3.Q.2016
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly na mieste na úseku
vedenia účtovníctva za 1.-3.Q.2016, ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. PhDr.Stromková priamo
na rokovaní OZ. Odporučila zvýšiť limit pokladničnej hotovosti, nakoľko limit 300 Eur je nízky.
OZ Obce Beňadiková berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly na mieste –
vedenie účtovníctva na 1.-3.Q.2016 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.
6. Správa hlavnej kontrolórky – vykonanie kontroly prijatých uznesení OZ Beňadiková za rok 2016
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly prijatých uznesení OZ
Beňadiková za rok 2016, ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. PhDr.Stromková priamo na
rokovaní OZ. Odporučila: V uzneseniach uvádzať menovité hlasovanie poslancov pri každom uznesení.
Informácie typu – súťaže, podujatia a pod. - uvádzať len v zápisnici, nedávať do uznesení – pokiaľ nesúvisia
so záväzkom obce hradiť niečo nad rámec schváleného rozpočtu. Pri hlasovaní o rozpočte na rok uvádzať
uznesenie, ktorým sa berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. VZN sa
neschvaľovať uznesením – na nariadeniach obce sa obecné zastupiteľstvo uznáša - § 11, ods. 4g – majú mať
samostatné číslovanie. Veci týkajúce sa stavebného zákona – povoľovaní stavieb – je prenesený výkon
štátnej správy a je v kompetencii starostu. Zmeny UPD vyvolané žiadateľmi sa riešia prerokovaním celkovej
UPD, obstaraním a schválením jeho zmien – nie individuálne. Obstaráva Obec a finančne môže hradiť
žiadateľ.
OZ Obce Beňadiková berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly prijatých
uznesení OZ Beňadiková za rok 2016 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
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti v obci za rok 2016,
ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. PhDr.Stromková priamo na rokovaní OZ.
OZ Obce Beňadiková berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I.polrok 2017
Starosta obce informoval poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok
2017, ktorý bol pred rokovaním OZ zverejnený na úradnej tabuli obce na 15 dní. Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo Plán kontrolnej činnosti, .... hlasmi ho schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku vykonaním
kontrol podľa schváleného plánu.
Za boli : 5 (Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší)
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 0
9. Určenie inej fyzickej osoby vykonávajúcej finančnú kontrolu pri vybraných pracovných
činnostiach vykonávaných dodávateľskou spoločnosťou
V súvislosti so zmenou spôsobu spracovania účtovníctva a miezd, ktoré sú počnúc 1.1.2017
spracovávané dodávateľsky spoločnosťou TopEkon s.r.o., so sídlom Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš,
zastúpenou jej konateľom Ing. Jurajom Brziakom vznikla potreba rozšíriť zoznam osôb vykonávajúcich
finančnú kontrolu určených podľa § 7 odst.2 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.
Vychádzajúc z uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 19.12.2016 bol konateľ dodávateľskej
spoločnosti Ing. Juraj Brziak, navrhnutý na vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 odst.2
zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite pri uvedených pracovných činnostiach:
• vyhotovovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
• zaraďovanie zamestnancov do príslušnej platovej triedy a platového stupňa
• prepočet platu starostu a hlavného kontrolóra obce
• výpočet miezd
• výpočet tvorby sociálneho fondu
• dodržiavanie rozpočtu a čerpanie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
• vyhotovenie, výpočet a účtovanie interných účtovných dokladov (napr. zaradenie a vyradenie
krátkodobého aj dlhodobého majetku, výpočet odpisov dlhodobého majetku obce, iné interné
doklady vytvorené spoločnosťou TopEkon s.r.o.)
• Vyhotovovanie Žiadostí o úhradu platby na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny L.Mikuláš (napr.
podľa §52 , §54 zák. o službách zamestnanosti)

OZ podľa § 7 odst.2 zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite schvaľuje za inú fyzickú osobu
pre účely vykonávania základnej finančnej kontroly pri vyššie uvedených činnostiach konateľa spoločnosti
TopEkon s.r.o. p. Ing. Juraja Brziaka.
Za boli : 5 (Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší)
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnení: 0
10. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.12.2016
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2016 so stavom k 31.decembru 2016
ako aj Rozpočtové opatrenia č. 51-61/2016 schválené alebo zobraté starostom na vedomie v rámci
kompetencii uvedených v § 19 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorými
bol rozpočet obce na rok 2016 upravený.
Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 31.decembru 2016 celkové príjmy vo výške
158 753,97 Eur a celkové výdavky vo výške 134 811,73 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2016 ako aj Rozpočtové opatrenia č. 51-61/2016
schválené starostom obce zobralo na vedomie.
11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017
Starosta Ján Martinovič predložil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017. Termíny
sú len orientačné, je možné ich podľa potreby meniť. OZ obce Beňadiková návrh Plánu zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2017 schválilo.
Za boli : 5 (Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší)
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 0
12. Rôzne:
V rôznom obecné zastupiteľstvo preberalo vzniknutú situáciu ohľadne cien energií, hlavne prvotne
doručených zálohových faktúr za elektrickú energiu v zariadeniach vo vlastníctve obce a možnosti
predchádzania vysokým účtom za energie revíziou hlavných elektrických ističov
13. Diskusia
V diskusii sa prítomní vrátili k predchádzajúcim bodom programu.
14. Schválenie uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.
15. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 20.februára 2017
Zapísal: Ľudovít Šimček

SIGNED

Overovatelia: František Račko
Ing.Zoltán Strcuľa

SIGNED
SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

