Zápisnica
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 28.apríla 2017
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 20.02.2017
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.03.2017
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením 07/2017
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Obecného
zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne poslanci schválili návrh
programu rokovania Obecného zastupiteľstva.
Za boli: 3 (František Račko, Ing.Zoltán Strcuľa, Ľudovíť Šimček), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (Ing.Ján Janovčík, Juraj Zlejší)
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený zástupca starostu Ľudovít Šimčeka, 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 20.02.2017
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 01/2017 - 11/2017 zo prvého rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 20.02.2017. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.03.2017
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2017 so stavom k 31.marcu 2017 ako
aj Rozpočtové opatrenia č. 1-6/2017 schválené starostom v rámci kompetencii uvedených v § 19 Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorými bol rozpočet obce na rok 2017
upravený.
Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 31.marcu 2017 celkové príjmy vo výške
35 947,03 Eur a celkové výdavky vo výške 32 841,14 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2016 ako aj Rozpočtové opatrenia č. 1-6/2017
schválené starostom obce zobralo na vedomie.
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č.07/2017

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 9.583,- EUR na výstavbu „Rekonštrukcia chodníka“
- Zvýšenie o 9.583,- EUR na výstavbu „Kanalizácia I.etapa“
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: 04 510 ekonomickej klasifikácie: 717002 46 o 9.583 ,- €
- zvýšení výdavkových finančných operácií
funkčnej klasifikácia: 05 200 ekonomickej klasifikácie: 717001 46 o 9.583,- €
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 rozpočtového opatrenia: Presun
rozpočtových prostriedkov schválilo.
Za boli: 3 (František Račko, Ing.Zoltán Strcuľa, Ľudovíť Šimček), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (Ing.Ján Janovčík, Juraj Zlejší)
6. Rôzne:
V bode Rôzne nikto z prítomných nevystúpil.
7. Schválenie uznesenia
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 28.apríla 2017
Zapísal: Ľudovít Šimček

SIGNED

Overovatelia: František Račko
Ing.Zoltán Strcuľa

SIGNED
SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

