Zápisnica
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 20.mája 2016
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 26.04.2016
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.03.2016
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2016 Rozpočtovým opatrením OZ-01/2016
6. Žiadosť p.Michala Plevu bytom Senická 624/3, L.Mikuláš o Záväzné stanovisko
a súhlas na povolenie stavby na pozemku parc.č. 262/6
7. Organizačno-technické zabezpečenie Dňa detí s Dňom obce (25.06.2016)
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci 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 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 26.04.2016
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva konaného
dňa 26.apríla 2016. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní: 0 poslancov
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.03.2016
Poslancom a hlavnej kontrolórke obce bolo pre rokovaním OZ doručené čerpanie rozpočtu obce
za rok 2016 so stavom k 31.marcu 2016 ako aj Rozpočtové opatrenia č.1-17/2016 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.marcu 2016 celkové príjmy vo výške
38 199,94 Eur a celkové výdavky vo výške 35 615,43 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2016 ako aj Rozpočtové opatrenia
č. 1-17/2016 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní: 0 poslancov

5. Zmena rozpočtu obce na rok 2016 Rozpočtovým opatrením OZ-01/2016
Starosta obce predložil 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 Návrh na schválenie zmeny
použitia prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel
použitia, a to na nasledovným spôsobom:
- Zníženie o 4 475,- EUR na výstavbu „Kanalizácia I.etapa“
- Zvýšenie o 4 475,- EUR na Splátku dlhu obce voči Finančnej zábezpeke zloženej nájomníkmi
6 b.j. v polyfunkčnom bytovom dome č.68 (finančná zábezpeka použitá v minulých obdobiach t.j.
od r.2005 na výstavbu 6 b.j. a úhradu poplatkov za vedenie bežného účtu Finančnej zábezpeky
znížených o zdanené kreditné úroky z bežného účtu Finančnej zábezpeky).
A zároveň starosta obce v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil
návrh na rozpočtové opatrenie: Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)
spočívajúci:
- v znížení kapitálových výdavkov
funkčnej klasifikácie: 0520 ekonomickej klasifikácie: 717001 46 o 4 475 €
- zvýšení výdavkových finančných operácií
funkčnej klasifikácia: 0610 ekonomickej klasifikácie: 821007 46 o 4 475 €
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo návrh zmeny použitia prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov na
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia ako aj návrh rozpočtové opatrenia: Presun rozpočtových
prostriedkov schválilo.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní: 0 poslancov
6. Žiadosť p.Michala Plevu bytom Senická 624/3, L.Mikuláš o Záväzné stanovisko a súhlas na
povolenie stavby na pozemku parc.č. 262/6
Starosta obce predložil žiadosť p.Michala Plevu, bytom Senická 624/3, Liptovský Mikuláš
o záväzné stanovisko a súhlas obce Beňadiková na povolenie stavby s novými malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na parcele č. 262/46.
Obecné zastupiteľstvo neodsúhlasilo povolenie stavby s novými malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia na pozemku parc.č. 262/46 z dôvodu, že uvedený pozemok nie je v schválenom Územnom
pláne obce určený na výstavbu.
Za neodsúhlasenie boli 5 poslanci, Proti neodsúhlaseniu bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov,
neprítomní: 0 poslancov
7. Organizačno-technické zabezpečenie Dňa detí s Dňom obce (25.06.2016)
V siedmom bode programu poslanci riešili organizačno-technické zabezpečenie Dňa detí
spojeného s Dňom obce roku 2016. Termín uskutočnenia podujatia bude, tak ako po ostatné roky
poslednú júnovú sobotu t.j. 25.júna 2016. Na príprave ako aj organizácii akcie sa budú podieľať všetci
poslanci v súčinnosti s Dobrovoľným hasičským zborom obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledujúci program Dňa obce spojeného s dňom detí, ktorý sa
bude konať dňa 25.06.2016:
 v dopoludňajších hodinách: so začiatkom o 9.30 hod. súťaže pre deti
 ukážky z činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Beňadiková
 prezentácia činnosti Horskej záchrannej služby Západné Tatry
 v prípade možnosti prezentácia činnosti Okresného hasičského a záchranného zboru
 v popoludňajších hodinách cca od 17.00 hod. Deň obce a žrebovanie tomboly
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomní: 0 poslancov

8. Diskusia
V diskusii sa prítomní vrátili k predchádzajúcim bodom programu.
9. Schválenie uznesenia
Po skončení diskusie zástupca starostu Ľudovít Šimček predložil OZ návrhy Uznesení na
schválenie.
Poslanci schválili všetkými hlasmi prítomných návrhy uznesení.
10. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie
ukončil.
V Beňadikovej dňa 20.mája 2016
Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: František Račko SIGNED
Ing. Zoltán Strcuľa SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

