Uznesenia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková za rok 2021
Uznesenie č. 01/2021
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 19.marca 2021
K bodu 1: Program zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vznp. schvaľuje program rokovania tak, ako bol zverejnený na pozvánke.
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 23.marca 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 02/2021

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 19.marca 2021
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vznp. a v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva berie na vedomie určenie zapisovateľa –
Ľudovít Šimček a overovateľov zápisnice – František Račko a Juraj Zlejší
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 23.marca 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 03/2021

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 19.marca 2021
K bodu 3: Kontrola uznesení zo dňa 11.decembra 2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení č. 40/2019 až č. 49/2019
z predchádzajúceho zasadnutia a konštatuje, že uznesenia boli splnené
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší),
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)

Proti boli:0,

Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 23.marca 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 04/2021

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 19.marca 2021
K bodu 4: Rozpočtové hospodárenie obce k 31.decembru 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vznp berie na vedomie:
a) Čerpanie rozpočtu obce na rok 2019 so stavom k 31.decembru 2020
b) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.23/2020, týkajúcim sa navýšenia príjmov
vo výške 7 885,00 Eur a to z dôvodu prijatých transferov na rodinné prídavky, ktorých je obec
osobitným príjemcom ako aj transferu na celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19
a prijatej návratnej finančnej výpomoci zo ŠR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020, pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2020
strane príjmov a navýšenia výdavkov v celkovej výške 963,00 Eur, a to z dôvodu navýšenia
úhrady výdavkov na celoplošné testovanie obyvateľstva na COVI-19, ako aj úhradu rodinných
prídavkov zákonnému zástupcovi dieťaťa, pričom o túto sumu sa mení celkový rozpočet obce na
rok 2020 na strane výdavkov.
c) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.24/2020 týkajúcim sa navýšenia príjmov
a výdavkov v celkovej výške 400,00 Eur pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok
2020 na strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu vyšších poplatkov za TKO a vyšších výdavkov za
všeobecné služby, špeciálne služby, telekomunikačné služby a stroje, prístroje.
d) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.25/2020 týkajúcim sa presunu
rozpočtových prostriedkov medzi položkami v celkovej výške 1 735,00 € na strane výdavkov, bez
zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce na rok 2020, a to z dôvodu navýšenia
výdavkov na odmeny poslancov OZ, bankové poplatky, bankové úroky, poistné na zdravotné
poistenie pracovníkov starostlivosti o verejné priestranstvá, údržbu strojov na starostlivosť o verejné
priestranstvá, údržbu verejného osvetlenia, zdravotné poistenie knihovníčky Obecnej knižnice,
energie v kultúrnom dome, nákup kníh do Obecnej knižnice.
e) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.27/2020 týkajúcim sa navýšenia bežných
príjmov a bežných výdavkov v celkovej výške 25,00 €, pričom sa o túto sumu mení celkový
rozpočet obce na rok 2020 na strane príjmov a výdavkov, a to z dôvodu prijatého transferu na
rodinné prídavky, ktorých je obec osobitným príjemcom a úhradu rodinných prídavkov zákonnému
zástupcovi dieťaťa.
f) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.28/2020 týkajúcim sa navýšenia bežných
príjmov a bežných výdavkov v celkovej výške 1 230,00 €, pričom sa o túto sumu mení celkový
rozpočet obce na rok 2020 na strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu navýšenia príjmov z podielu
výnosov z DPFO a poplatku za TKO a navýšenia výdavkov na úhradu za web stránku a špeciálne
služby v odpadovom hospodárstve.
g) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.29/2020 týkajúcim sa
presunu
rozpočtových prostriedkov medzi položkami v celkovej výške 1 989,00 € na strane výdavkov, bez
zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce na rok 2020, a to z dôvodu navýšenia
výdavkov na odmeny poslancov OZ, mzdy pracovníkov správy obce, odvody z miezd pracovníkov
správy obce, telekomunikačné služby, všeobecné služby na úseku správy obce, údržbu obecného
úradu a odvody z miezd na úseku preneseného výkonu štátnej správy.
h) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.30/2020 týkajúcim sa
presunu
rozpočtových prostriedkov medzi položkami v celkovej výške 1 623,00 € na strane výdavkov, bez
zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce na rok 2020, a to z dôvodu navýšenia
výdavkov na bankové poplatky, splácanie úrokov z úverov, poplatky za úver, zdravotné poistenie
z miezd pracovníkov starostlivosti o verejné priestranstvá, všeobecný materiál, údržbu ihriska,
energie v Kultúrnom dome, nákup kníh do obecnej knižnice, splátku úveru ŠFRB, špeciálne služby
na úseku správy obce.
i) Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.31/2020 týkajúcim sa
presunu
rozpočtových prostriedkov medzi položkami v celkovej výške 1 511,22 € na strane výdavkov, bez
zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce na rok 2020, a to z dôvodu navýšenia
výdavkov na nákup lodného kontajnera.

j)

Vykonané zmeny v rozpočte Rozpočtovým opatrením č.32/2020 týkajúcim sa
presunu
rozpočtových prostriedkov medzi položkami v celkovej výške 1 060,00 € na strane výdavkov, bez
zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce na rok 2020, a to z dôvodu navýšenia
výdavkov na nákup lodného kontajnera.
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 23.marca 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 05/2021

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 19.marca 2021
K bodu 5: Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ Beňadiková za
rok 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vznp. berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ Beňadiková za
rok 2019 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.
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 23.marca 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta
Uznesenie č. 06/2021
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 19.marca 2021
K bodu 6: Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Beňadiková za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vznp. berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Beňadiková za rok 2019
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 23.marca 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

Uznesenie č. 07/2021
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beňadiková zo dňa 19.marca 2021
K bodu 7: Žiadosť Pavla Kováča, bytom Beňadiková 120 o predloženie návrhu dohody o refinancovaní
nákladov spojených s obstaraním a vyhotovením Zmien a doplnkov ÚPN-O Beňadiková (par. č. KN-C
231/4)
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. schvaľuje vzhľadom k tomu, že obstaranie územnoplánovacej dokumentácie vyvolal žiadateľ p.
Pavol Kováč v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku úhradu
nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie formou odpredaja časti pozemku parc.č. KN-C 231/4
vo vlastníctve žiadateľa o výmere 250 m2 za účelom výstavby autobusovej zastávky a priľahlého chodníka za
predajnú cenu jedno euro za 250 m2 úhrnom.
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček, Ing. Alena Uličná, Juraj Zlejší), Proti boli:0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
Uznesenie podpísané v Beňadikovej dňa: 23.marca 2021
SIGNED
Ján Martinovič, starosta

