ZÁPISNICA
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 09.septembra 2016
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 17.06.2016
4. Žiadosť p.Daši Bačovej a Lenky Bačovej, bytom Čsl. brigády 1879/17, Liptovský
Mikuláš o zmenu územného plánu obce – pozemky parc.č. KN-C 262/44 a 262/47
5. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beňadiková
6. Správa z kontroly poskytovania a vyúčtovania dotácií z rozpočtu Obce
Beňadiková v roku 2015
7. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.07.2016
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesení
11. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta obce Ján Martinovič.
Starosta obce podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov 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
Ing.Ján Janovčík a František Račko.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 17.06.2016
Starosta obce Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesenia z rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 17.06.2016. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Žiadosť p. Daši Bačovej a Lenky Bačovej, bytom Čsl. brigády 1879/17, Liptovský
Mikuláš o zmenu územného plánu obce – pozemky parc.č. KN-C 262/44 a 262/47
Starosta obce predložil žiadosť p. Daši Bačovej a Lenky Bačovej, bytom Čsl.brigády 1879/17,
Liptovský Mikuláš o zmenu územného plánu obce – pozemky parc.č. KN-C 262/44 a 262/47.
Obecné zastupiteľstvo zmenu územného plánu obce týkajúcu sa pozemkov parc.č. KN-C
262/44 a 262/47, ktorých sú žiadateľky vlastníkom každá v podiele 1/2 na účely individuálnej
bytovej výstavby schválilo s podmienkou, že náklady spojené so zmenou ÚPN-O v plnej výške
uhradia žiadateľky.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný: 1 poslanec

5. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beňadiková
Starosta Ján Martinovič predložil návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Beňadiková, ktorý bol na vývesnej tabuli obce a na web stránke obce zverejnený dňa
25.08.2016.
Zo strany občanov ani poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh Pravidiel
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beňadiková bol OZ schválený. Návrh Pravidiel
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beňadiková, tvorí súčasť zápisnice.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný: 1 poslanec
6. Správa z kontroly poskytovania a vyúčtovania dotácií z rozpočtu Obce Beňadiková
v roku 2015
Hlavná kontrolórka obce predložila Správu z kontroly poskytovania a vyúčtovania
dotácií z rozpočtu Obce Beňadiková v roku 2015, ktorú poslanci zobrali na vedomie. Správa
hlavnej kontrolórky obce tvorí súčasť zápisnice.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný: 1 poslanec
7. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.07.2016
Poslancom a hlavnej kontrolórke obce bolo pre rokovaním OZ doručené čerpanie rozpočtu
obce za rok 2016 so stavom k 31.júlu 2016 ako aj Rozpočtové opatrenia č.18-37/2016 schválené
starostom 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.júlu 2016 celkové príjmy vo výške
89 014,92 Eur a celkové výdavky vo výške 77 900,35 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2016 ako aj Rozpočtové opatrenia
č. 18-37/2016 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný: 1 poslanec
8. Rôzne
V bode rôzne starosta obce predložil Žiadosť p.Dušana Bocka, bytom Beňadiková 10
o odpustenie dlhu na nájomnom za prenájom Sociálnych zariadení z titulu vynaložených
nákladov na údržbu budovy, ktorá bola do rúk starostu doručená dňa 07.09.2016. Obecné
zastupiteľstvo Žiadosť p.Dušana Bocka o odpustenie dlhu na nájomnom za prenájom Sociálnych
zariadení zamietlo z dôvodu neoprávnenosti.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný: 1 poslanec
9. Diskusia
•
V diskusii sa prítomní vrátili k predchádzajúcim bodom programu.
10. Schválenie unesení OZ
Po skončení diskusie Ľudovít Šimček predložil OZ návrhy Uznesení na schválenie. Poslanci
schválili všetkými hlasmi prítomných návrhy uznesení.

11. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť
a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 09.septembra 2016
Zapísal: Ľudovít Šimček

SIGNED

Overovatelia: Ing. Ján Janovčík SIGNED
František Račko SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

