Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 10.decembra 2018
Program zasadnutia:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Určenie zapisovateľa
3.
Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
4.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a overovateľov
zápisnice
5.
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
6.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
7.
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
8.
Určenie platu starostu obce
9.
Viacročný rozpočet obce Beňadiková na roky 2019-2021
10.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková na I.polrok 2019
11.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
12.
Ročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2018 v zmysle platných
Zásad odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
13.
Vybudovanie chodníka v obci Beňadiková po ľavej strane cesty č.III/018135 smerom na Liptovský
Ondrej v úseku od Kultúrneho domu súpisné číslo 10 po rodinný dom súpisné číslo 40 (p.Ivan Štetka),
14.
Rôzne
15.
Záver
Pred ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva v novom volebnom období rokov
2018 - 2022 bola zahratá štátna hymna.
1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol staronový starosta obce p. Ján Martinovič, ktorý oboznámil prítomných
s priebehom a návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa zápisnice určil staronový starosta referentku obce Janku Klepáčovú.
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Na požiadanie staronového starostu, predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Martina Perašínová
informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva. Následne
predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
Novozvolený starosta obce p. Ján Martinovič prečítal znenie textu sľubu starostu obce „Sľubujem na svoju
česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone

svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
a následne sľub potvrdil svojím podpisom pod text sľubu.
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta vyzval poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva jednotlivo na zloženie sľubu
poslancov: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a
pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia." Každý novozvolený poslanec znenie sľubu prečítal a následne sľub potvrdil svojím
podpisom pod text sľubu.
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
Po zložení sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva novozvolený starosta overil, či je podľa
počtu prítomných poslancov, ktorí zložili sľub, zastupiteľstvo uznášaniaschopné, t.j. či je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov pričom skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci Obecného zastupiteľstva a teda Obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne vystúpil novozvolený starosta so svojím príhovorom.
Po skončení príhovoru predložil starosta návrh na prijatie uznesenia, ktorými Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie výsledky voľby starostu, výsledky volieb do obecného zastupiteľstva, príhovor starostu
a konštatovalo, že novozvolený starosta Ján Martinovič a novozvolení poslanci: Ing. Ján Janovčík, František
Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší zložili zákonom predpísaný sľub.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle obce. Obecné
zastupiteľstvo uvedený návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva schválilo.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
Následne starosta obce predložil prítomným návrh na doplnenie bodov programu bod Vybudovanie chodníka
v obci Beňadiková po ľavej strane cesty č.III/018135 smerom na Liptovský Ondrej v úseku od Kultúrneho domu
súpisné číslo 10 po rodinný dom súpisné číslo 40 (p.Ivan Štetka). Obecné zastupiteľstvo zmenu programu
doplnením bodu programu o bod č.13 Vybudovanie chodníka v obci Beňadiková po ľavej strane cesty
č.III/018135 smerom na Liptovský Ondrej v úseku od Kultúrneho domu súpisné číslo 10 po rodinný dom súpisné
číslo 40 (p.Ivan Štetka), čím sa body 13. - 14 návrhu programu rokovania Obecného zastupiteľstva prečíslovávajú
na body 14.-15. schválilo.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
Po schválení programu a následnom schválení zmeny programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva starosta obce určil za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Františka Račka a Ľudovíta Šimčeka Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie určenie overovateľov zápisnice.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starosta obce informoval, že poverený zastupovaním starostu obce bude poslanec Ľudovít Šimček. Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec
Ľudovít Šimček.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
V šiestom bode programu Obecné zastupiteľstvo v Beňadikovej poverilo poslanca Františka Račka
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia

veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Nakoľko obec je zo zákona povinná zriadiť len jednu komisiu t.j. komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov, starosta obce navrhol zriadiť len túto jednu komisiu.
Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a následne zvolilo za jej
predsedu: Ing. Alenu Uličnú a za členov: Ing. Jána Janovčíka, Františka Račka, Ľudovíta Šimčeka a Juraja
Zlejšieho.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
8. Určenie platu starostu obce
Doterajšie obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov určilo uznesením č.28/2018 zo dňa 22.júna 2018 s prihliadnutím na množstvo
a náročnosť práce na celé funkčné obdobie výkon funkcie starostu v novom volebnom období r.2018-2022
v rozsahu 1 , t. z. v plnom rozsahu.
Podľa § 3 odseku 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku podľa § 4 odseku 1 zákona 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Plat patrí
starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
Obec Beňadiková mala k 31.12.2017 podľa údajov Štatistické úradu SR 508 obyvateľov, preto násobok podľa
§ 4 odsek 1 zákona je vo výške 1,83.

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov určilo plat starostovi obce Beňadiková v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku 1,83
v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený o 10 % mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
9. Viacročný rozpočet obce Beňadiková na roky 2019-2021
Starosta obce predložil návrh Viacročného rozpočtu obce Beňadiková na roky 2019-2021. Viacročný rozpočet
bol zostavený v zmysle čl. 3 odst.10 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková
schválenými uznesením OZ č. 53/2017 zo dňa 15.decembra 2017 bez programovej štruktúry. K zverejnenému
návrhu Viacročného rozpočtu obce Beňadiková na roky 2019-2021 predložil starosta obce prítomným poslancom
stanovisko hlavnej kontrolórky obce.
Obecného zastupiteľstvo po podrobnom preštudovaní schválilo rozpočet obce Beňadiková na rok 2019 ako aj
schválilo 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 použitie prostriedkov mimorozpočtových peňažných
fondov vo výške 43 415,00 Eur na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia, a to:
• vo výške 1 415,00 Eur na projektovú dokumentáciu – funkčná klasifíkácia 04.5.1 Cestná doprava
• vo výške 3 500,00 Eur na Realizáciu nových stavieb (chodník COOP, OU)
• vo výške 1 500,00 Eur na Realizáciu nových stavieb (kanalizácia byty)
• vo výške 2 000,00 Eur na Rekonštrukciu a modernizáciu (DZHO)
• vo výške 5 000,00 Eur na Realizáciu nových stavieb (ihriská)
• vo výške 6 000,00 Eur na Rekonštrukciu a modernizáciu (vstup KD, kontajner)
• vo výške 24 000,00 Eur na Realizáciu nových stavieb (DS-vrt voda, 1.etapa)
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo zároveň zobralo na vedomie rozpočet obce Beňadiková na roky 2020-2021 ako aj
Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková k Návrhu rozpočtu obce Beňadiková na roky 2019, 2020 a
2021.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková na I.polrok 2019
Starosta obce informoval poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.polrok 2019,
ktorý bol pred rokovaním OZ zverejnený na úradnej tabuli obce na 15 dní. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
Plán kontrolnej činnosti, Plán kontrolnej činnosti schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol
podľa schváleného plánu.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
Starosta Ján Martinovič predložil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019. Termíny sú
len orientačné, je možné ich podľa potreby meniť. OZ obce Beňadiková návrh Plánu zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2018 schválilo.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
12. Ročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2018 v zmysle platných Zásad odmeňovania
poslancov v obci Beňadiková
a) Ročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva zvoleným na volebné obdobie
rokov 2014 – 2018 v zmysle platných Zásad odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
Starosta obce predložil prítomným návrh ročných odmien poslancov Obecného zastupiteľstva určených na
základe Zásad odmeňovania poslancov obce Beňadiková podľa účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
v roku 2018:
- Ing. Jánovi Janovčíkovi vo výške 75,-- Eur
(5 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Františkovi Račkovi vo výške 45,-- Eur
(3 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Ing. Zoltánovi Strcuľovi vo výške 75,-- Eur
(5 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Ľudovítovi Šimčekovi vo výške 60,-- Eur
(4 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Jurajovi Zlejšiemu vo výške 60,-- Eur
(4 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
Zároveň bola podľa článku 3 odst.3 Zásad odmeňovania poslancov obce Beňadiková boli starostom obce
poslancom obecného zastupiteľstva navrhnuté odmeny mimoriadne odmeny za rok 2018 nasledovne:
- Ing. Jánovi Janovčíkovi vo výške 125,-- Eur
- Františkovi Račkovi vo výške 75,-- Eur
- Ing. Zoltánovi Strcuľovi vo výške 125,--Eur
- Ľudovítovi Šimčekovi vo výške 200,-- Eur
- Jurajovi Zlejšiemu vo výške 100,-- Eur
Obecné zastupiteľstvo ročné odmeny za rok 2018 poslancom Obecného zastupiteľstva podľa schválených
Zásad odmeňovania poslancov schválilo.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
b) Ročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva zvoleným na volebné obdobie
rokov 2018 – 2022 v zmysle platných Zásad odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
Starosta obce predložil prítomným návrh ročných odmien poslancov Obecného zastupiteľstva určených na
základe Zásad odmeňovania poslancov obce Beňadiková podľa účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
v roku 2018:
- Ing. Jánovi Janovčíkovi vo výške 15,-- Eur
(1 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)

- Františkovi Račkovi vo výške 15,-- Eur
(1 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Ľudovítovi Šimčekovi vo výške vo výške 15,-- Eur
(1 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Ing. Alene Uličnej vo výške 15,-- Eur
(1 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Jurajovi Zlejšiemu vo výške 15,-- Eur
(1 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
Obecné zastupiteľstvo ročné odmeny za rok 2018 poslancom Obecného zastupiteľstva podľa schválených
Zásad odmeňovania poslancov schválilo.
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
13. Vybudovanie chodníka v obci Beňadiková po ľavej strane cesty č.III/018135 smerom na Liptovský
Ondrej v úseku od Kultúrneho domu súpisné číslo 10 po rodinný dom súpisné číslo 40 (p.Ivan Štetka)
Z dôvodu avizovaného plánovaného vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej
na výstavbu chodníkov v obciach v mesiaci január 2019, starosta predložil prítomným návrh na vybudovanie
chodníka v obci Beňadiková po ľavej strane cesty č.III/018135 smerom na Liptovský Ondrej v úseku od
Kultúrneho domu súpisné číslo 10 po rodinný dom súpisné číslo 40 (p.Ivan Štetka), ktorého výstavba by sa mohla
z plánovanej výzvy z väčšej časti uhradiť, čím by sa ušetrili prostriedky z rozpočtu obce a doplnila by sa
infraštruktúra v obci. Obecné zastupiteľstvo vybudovanie chodníka v obci Beňadiková po ľavej strane cesty
č.III/018135 smerom na Liptovský Ondrej v úseku od Kultúrneho domu po rodinný dom súpisné číslo 40 (p.Ivan
Štetka) schválilo
Za boli:5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, Nehlasovali: 0
14. Rôzne
V bode rôzne vystúpil Ing. Ján Janovčík, ktorý pripomenul potrebu riešenia zákazu státia motorových
vozidiel na chodníkoch. Starosta obce prisľúbil uvedenú problematiku riešiť jednak s Dopravným inšpektorátom
PZ SR a nakoľko sa jedná o chodníky pri ceste III/018135 aj so Správou ciest ŽSK, Závod Liptov 03.
Ing. Ján Janovčík taktiež tlmočil žiadosť p. Michala Stankoviča, trvale bytom Liptovský Mikuláš, ktorý je
vlastníkom pozemkov v k.ú. Beňadiková, na ktorých je stavebníkom stavby rodinného domu ako aj garáže,
o preloženie svietidla verejného osvetlenia spred novostavby garáže. Obecné zastupiteľstvo doporučilo
p.Michalovi Stankovičovi podať si žiadosť s touto problematikou na Obec Beňadiková.
Ing. Zoltán Strcuľa predniesol návrh, či by nebolo dobré riešiť vybudovanie chodníka aj v úseku od odbočky
do hospodárskeho dvora spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej a.s. po chodník vedúci k miestnemu cintorínu.
Obecné zastupiteľstvo s uvedeným návrhom súhlasilo.
15. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 10.decembra 2018

Zapísal: Janka Klepáčová SIGNED
Overovatelia: František Račko SIGNED
Ľudovít Šimček SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

