Zápisnica
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 26.apríla 2019
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 22.februára 2019
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 28.februáru 2019
5. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
Obce Beňadiková
6. Separovanie plastov
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenia
9. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní 5 z 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
poslancov Obecného zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne Obecné
zastupiteľstvo schválilo programu rokovania Obecného zastupiteľstva tak, ako bol zverejnený na pozvánke.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší, Ing.Alena Uličná),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0
Následne starosta obce predložil prítomným návrh na doplnenie bodov programu zasadnutia o bod
Separovanie plastov. Obecné zastupiteľstvo zmenu programu doplnením bodov programu o bod č.6
Separovanie plastov, čím sa body 6.-8 návrhu programu rokovania Obecného zastupiteľstva prečíslovávajú na
body 7.-9 schválilo.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší, Ing.Alena Uličná),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený Ľudovít Šimček, za overovateľov poslanci Ing. Ján Janovčík a František Račko.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší, Ing.Alena Uličná),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 22.februára 2019
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 01/2019 - 07/2019 z prvého rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 22.februára 2019. OZ kontrolu plnenia uznesení vzalo na vedomie a
skonštatovalo, že prijaté uznesenia boli splnené.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší, Ing.Alena Uličná),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 28.februáru 2019
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2018 so stavom k 28.februáru 2019 ako aj
Rozpočtové opatrenia č. 01/2019 – 02/2019 schválené starostom v rámci kompetencii uvedených v § 19
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorými bol rozpočet obce na rok 2019
upravený.

Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 28.februáru 2019 celkové príjmy vo výške
29 238,09 Eur a celkové výdavky vo výške 21 565,69 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2018 ako aj Rozpočtové opatrenia č. 01/2019 –
02/2019 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší, Ing.Alena Uličná),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0
5. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce
Beňadiková
Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beňadiková č. 01/2019 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Beňadiková, ktorý bol na vývesnej tabuli obce a na web stránke obce
zverejnený odo dňa 28.marca 2019 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 Beňadiková 01/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Beňadiková. Tým bola
/splnená zákonná podmienka na prijatie uznesenia, ktoré prijímajú 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Návrh
VZN č.01/2019 tvorí súčasť tejto zápisnice.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší, Ing.Alena Uličná),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0
6. Separovanie plastov
Spoločnosť ĽUPČIANKA s.r.o. obce už dávnejšie informovala, že miera znečistenia kontajnerov (1100 l
nádob) na separovaný zber - predovšetkým na plastový odpad je neúnosná. Občania si mýlia separovaný zber s
komunálnym odpadom a aj naďalej sa nachádzajú v nádobách biologické odpady, stavebné odpady, nebezpečné
odpady z farieb a olejov ako aj čo je nepochopiteľné uhynuté zvieratá a vnútornosti. O tomto probléme boli
občania obce Beňadiková upozornení a požiadaní o nápravu pri separovaní hneď po obdržaní mailu jednak
prostredníctvom miestneho rozhlasu a jednak aj formou facebookovej stránky obce, kde boli zverejnené aj
zaslané fotografie, ktorými spoločnosť ĽUPČIANKA s.r.o. zdokumentovala alarmujúci stav.
Dňa 18.04.2019 obciam rozposlala mail, v ktorom obce opätovne informovala o zlej, dokonca zhoršenej
situácii, v oblasti separácie predovšetkým plastového odpadu s oznámením, že sú nútení pristúpiť k radikálnemu
riešeniu situácie: Separovaný odpad sa po vysypaní na triediacej linke zdokumentuje (foto) a posúdi sa podiel
komunálneho odpadu a znečistenia plastov (napr.: jedna bandaska oleja znehodnotí celé auto). Takto znečistené
plasty budú preložené do kontajnerov a vyvezené na skládku KO na náklady obcí.
O alarmujúcom stave separácie odpadu v našej obci sa ostatne dňa 24.apríla 2019 presvedčil aj starosta obce,
keď sa okrem iného, čo tam nepatrilo v kontajneroch na plasty našiel aj biologický odpad. Z uvedeného dôvodu
starosta predložil návrh na doplnenie bodov programu rokovania OZ o bod Separovanie plastov, v ktorom
o tejto situácii OZ informoval, aby spolu s poslancami OZ našli riešenie na vzniknutú situáciu.
Z diskusie vzniklo riešenie zmeniť spôsob zberu triedeného plastového odpadu spôsobom, že namiesto zberu
do 1100 l zberných nádob sa bude zber plastov v obci realizovať do plastových vriec.
Následne poslanci OZ poverili starostu obce rokovaním so spoločnosťami ĽUPČIANKA s.r.o. ako
aj ENVI-PAK, a.s. o zmene spôsobu zberu triedeného plastového odpadu z pôvodného zberu do 1100 l
zberných nádob na zber plastového odpadu do plastových vriec.
Za boli: 5 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší, Ing.Alena Uličná),
Proti boli: 0, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 0
7. Rôzne
V bode Rôzne nikto z prítomných nevystúpil.
8. Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri každom
hlasovaní zvlášť.

8. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 26.apríla 2019

Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: Ing. Ján Janovčík SIGNED
František Račko SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

