Zápisnica
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 13.marca 2015
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 30.01.2015
4. Rozšírenie verejného osvetlenia časť Záhrady - pri vode
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na individuálne potreby
obcí – oprava omietky kultúrneho domu
6. Opätovné prerokovanie platu starostu obce podľa § 4 odst.4 zák.253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
7. Diskusia
8. Schválenie uznesení OZ
9. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič. Starosta
podľa prezenčnej listiny skonštatoval, 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 František
Račko a Juraj Zlejší. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 30.01.2015
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení z rokovaní obecného zastupiteľstva konaného
dna 30.01.2015. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
4. Rozšírenie verejného osvetlenia časť Záhrady – pri vode
Starosta Ján Martinovič predložil, na základe pripomienok z radu vlastníkov pozemkov v časti obce
Záhrady – pri vode, potrebu vybudovania rozšírenia verejného osvetlenia v uvedenej časti obce.
Poslanci uvedenú potrebu schválili a poverili starostu obce k zabezpečeniu vypracovania
projektovej dokumentácie.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na individuálne potreby obcí – oprava
fasády kultúrneho domu
Starosta obce oboznámil prítomných s možnosťou o podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie
v pôsobnosti MF SR a zároveň navrhol, že by uvedená žiadosť mohla byť z titulu neestetického stavu
podaná na opravu fasády Kultúrneho domu. Poslanci uvedený návrh starostu schválili a následne
navrhli, že by do budúcnosti bolo potrebné vykonať celkovú rekonštrukciu Kultúrneho domu. Na
uvedený účel však je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov

6. Opätovné prerokovanie platu starostu obce podľa § 4 odst. 4 zák. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že dňa 06. marca 2015 bolo Štatistickým úradom SR vydané
potvrdenie o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014,
ktorá dosiahla 858 Eur.
Zák. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v § 4 odst. 4 ukladá povinnosť obecnému zastupiteľstvu opätovne raz ročne prerokovať plat starostu.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Beňadiková svojim uznesením č.22/2014 zo dňa
15.08.2014 rozsah výkonu funkcie starostu Obce Beňadiková v novom volebnom období r.2014-2018
na plný úväzok.
Z vyššie uvedeného vychádzajúc s účinnosťou od 1.1.2015 určuje obecné zastupiteľstvo, podľa
Zákona č.253/1994 Z.z. v znení nehorších predpisov plat starostu vo výške:
• plat podľa § 4 odst.1 ( t.j. 858 EUR * 1,49) vo výške 1278,42 EUR
• v zmysle § 4 odst.2 zvýšenie platu určeného podľa § 4 odst.1 (ktorého výška v % ostáva
nezmenená oproti uzneseniu OZ č.35/2014 zo dňa 01.decembra 2014) o 20 % t.j. 255,68 EUR
 brutto plat starostu podľa § 4 odst. 1 a odst.2 s účinnosťou od 1.1.2015 po zaokrúhlení vo
výške 1 535 EUR
Zvýšenie platu starostu vzniklo len z titulu zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
rok 2014 oproti roku 2013.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
7. Diskusia
• V diskusii sa prítomní vrátili k predchádzajúcim bodom programu.
• Ing.Ján Janovčík oboznámil prítomných s pridelením osobitného identifikátora pre Dobrovoľný
hasičský zbor Beňadiková ako organizačnú zložku Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR so
samostatnou právnou subjektivitou Štatistickým úradom SR ako aj s podaním žiadosti o dotáciu na
materiálne vybavenie DHZ zo ŠR. Zároveň požiadal prítomných o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na materiálne výdavky a výdavky za služby spojené s činnosťou DHZ, nakoľko príjmy
z dotácie zo ŠR ako aj vlastné príjmy DHZ nepostačujú na pokrytie vyššie uvedených výdavkov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na uvedený účel dotáciu z rozpočtu obce vo výške 500 Eur za
podmienky, že bude podaná žiadosť v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č.1/2013
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
8. Schválenie uznesenia
Po skončení diskusie zástupca starostu Ľudovít Šimček predložil OZ návrhy Uznesení na
schválenie. Poslanci schválili všetkými hlasmi prítomných návrhy uznesení.
9. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie
ukončil.
V Beňadikovej dňa 13.marca 2015
Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: František Račko SIGNED
Juraj Zlejší

SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

