Zápisnica
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 17.júna 2022
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení zo dňa 29.apríla 2022
Rozpočtové hospodárenie obce k 30.aprílu 2022
Schválenie zmluvných podmienok Kúpnopredajnej zmluvy, ktorej predmetom predaj pozemku

parč. č. KN-C 116/26 v k.ú. Beňadiková, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parč.č.
KN-E 337/1 v k.ú. Beňadiková p. Štefanovi Tkáčovi, bytom Beňadiková 79
6. Záverečný účet obce za rok 2021
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková na II. polrok 2022
8. Určenie volebných obvodov v Obci Beňadiková pre voľby poslancov do obecného
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026
9. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Beňadiková na celé nasledujúce
volebné obdobie 2022-2026
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Beňadiková na celé nasledujúce volebné
obdobie 2022-2026
11. Schválenie predĺženia platnosti Spoločného programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova
12. Výzva Environmentálneho fondu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku Oblasť A – Ochrana ovzdušia, A.3 – Podpora projektov zameraných
na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach
riadenia kvality ovzdušia
13. Projekt kompostoviska na pozemku parc.č. KN-C 124/3

14. Návrh na uznesenie
15. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní 3 z 5 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina poslancov Obecného zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania Obecného zastupiteľstva tak, ako bol
zverejnený v návrhu na pozvánke.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený Ľudovít Šimček, za overovateľov poslanci František Račko a Juraj
Zlejší. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).

3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 29.apríla 2022
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 14/2022 – 22/2022 z tretieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.apríla 2022. Obecné zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení
vzalo na vedomie a skonštatovalo, že prijaté uznesenia boli splnené.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 30.aprílu 2022
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2022 so stavom k 30.aprílu 2022
aj Rozpočtové opatrenie č. 04/2022 – 07/2022 schválené starostom v rámci kompetencii uvedených
v § 19 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková, ktorým bol rozpočet obce na
rok 2022 upravený.
Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec dosiahla k 30.aprílu 2022 celkové príjmy vo výške
68 763,45 Eur a celkové výdavky vo výške 67 180,97 Eur.
Rozpočtové opatrenie č.04/2022 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 2 000,00 Eur
pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2022 strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu
vyššieho podielu z výnosu DPFO a navýšenia výdavkov o výdavky na nákup pozemkov.
Rozpočtové opatrenie č.05/2022 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 1 970,00 Eur
pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2022 strane príjmov a výdavkov, a to
z dôvodu vrátenia nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2021 na SODB
2021 a prijatia transferu pre ubytovanie utečencov.
Rozpočtové opatrenie č.06/2022 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 2 000,00 Eur
pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2022 strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu
vyššieho podielu z výnosu DPFO a navýšenia výdavkov o výdavky na nákup pozemkov.
Rozpočtové opatrenie č.07/2022 sa týka navýšenia príjmov a výdavkov vo výške 1 019,00 Eur
pričom sa o túto sumu mení celkový rozpočet obce na rok 2022 strane príjmov a výdavkov a to z dôvodu
vyššieho podielu z výnosu DPFO a navýšenia výdavkov o výdavky na nákup pozemkov, údržbu
detského ihriska, údržbu nájomných bytov a údržbu softvéru
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2022 ako aj Rozpočtové opatrenia č.
04/2022 - 07/2022 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).
5. Schválenie zmluvných podmienok Kúpnopredajnej zmluvy, ktorej predmetom predaj pozemku
parč. č. KN-C 116/26 v k.ú. Beňadiková, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parč.č. KN-E 337/1
v k.ú. Beňadiková p. Štefanovi Tkáčovi, bytom Beňadiková 79

Starosta obce informoval poslancov o riadnom zverejnení zámeru prevodu pozemku vo
výlučnom vlastníctve obce od 02.mája 2022 na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce.
Uplynula zákonom stanovená lehota a je možné pristúpiť k schválenie samotného prevodu.
Obecné zastupiteľstvo Beňadiková podľa § 11, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z.n.p. a na základe schváleného zámeru zámeny pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce
majetku obce zo dňa 29.apríla 2022 schválilo prevod a zmluvné podmienky Kúpnopredajnej
zmluvy, ktorej predmetom je prevod nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce a to novozameraného pozemku v k.ú. Beňadiková parc. č. KN-C 116/26 – zastavaná plocha
o výmere 154 m2 ako prístupovej cesty v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve
žiadateľa, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. KN-E 337/1 – vodná plocha o výmere
1881 m2 , ktorého výlučným vlastníkom zapísaným na Liste vlastníctva č. 172 je Obec
Beňadiková, Geometrickým plánom č. 40003337-13/2022 vyhotoveným a autorizačne
overeným dňa 05.02.2022 Ing. Jánom Benikovským, autorizovaným geodetom a kartografom
za cenu určenú Znaleckým posudkom číslo 71/2022 zo dňa 06.04.2022 vypracovaným Ing.
Miroslavom Todákom, znalcom z odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností t. j. za cenu 12,24
Eur/m2, čo činí 1 884,96 Eur za celú výmeru predmetného novozameraného pozemku o výmere
154 m2.

Pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predmetný novozameraný pozemok plánuje
žiadateľ využívať ako prístupovú cestu, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti
nehnuteľnosti (stavby) v jeho vlastníctve.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).
6. Záverečný účet obce na rok 2021

Starosta predložil návrh Záverečného úctu obce Beňadiková za rok 2021, ktorý bol na
vývesnej tabuli obce a na web stránke obce zverejnený dňa 27.mája 2022. K Návrhu
Záverečného účtu obce Beňadiková za rok 2020 predložila v zmysle § 18f odst.1 písm.c) zák.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. svoje stanovisko Obecnému zastupiteľstvu hlavná
kontrolórka obce, ktorá odborné stanovisko spracovala na základe predloženého a zverejneného
Návrhu Záverečného účtu obce Beňadiková za rok 2021. Zo strany poslancov neboli vznesené
žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Návrhu Záverečného účtu zobralo na vedomie. Záverečný účet obce Beňadiková za rok 2021
a celoročné hospodárenie za rok 2021 boli schválené bez výhrad
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).

Obecné zastupiteľstvo schválilo vykrytie schodku rozpočtu v sume 31.615,07 EUR zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
upraveného- zvýšeného o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume
1.127,44 Eur a nevyčerpané prostriedky zo Štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky
(Dotácia SODB 2021) v sume 1.636,52 Eur, vysporiadaním z prebytku finančných operácií podľa
§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov v sume 34.379,03 EUR . Obecné
zastupiteľstvo zároveň schválilo vysporiadanie zostatku finančných operácií podľa § 15
ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 18.251,66 Eur
a na skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021. Na základe uvedených skutočností schválilo
Obecné zastupiteľstvo skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 18.251,66 EUR.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).
Návrh Záverečného úctu obce ako aj Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu
Záverečného účtu obce Beňadiková za rok 2021 tvorí súčasť tejto zápisnice.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková na II. polrok 2022
Starosta obce informoval poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
II.polrok 2022, ktorý bol pred rokovaním OZ zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce na 15 dní (od 24.mája 2022). Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Plán kontrolnej činnosti na
II.polrok 2022, Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2022 schválilo a poverilo hlavnú kontrolórku
vykonaním kontrol podľa schváleného plánu.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).
8. Určenie volebných obvodov v Obci Beňadiková pre voľby poslancov do obecného
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026

Poslancom OZ bol spolu s pozvánkou na zasadnutie Obecného zastupiteľstva doručený
materiál týkajúci sa zákonnej povinnosti určenia počtu volebných obvodov v Obci Beňadiková
pre voľby poslancov do OZ pre volebné obdobie 2022-2026.

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určilo volebné obvody
pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 – 2026, a to:
1 volebný obvod
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).
9. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Beňadiková na celé nasledujúce
volebné obdobie 2022-2026

Poslancom OZ bol spolu s pozvánkou na zasadnutie Obecného zastupiteľstva doručený aj
materiál týkajúci sa zákonnej povinnosti určenia počtu poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Beňadiková pre volebné obdobie 2022-2026. Obec Beňadiková mala k 31.12.2018 534
obyvateľov.
Podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov takto:
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. určilo počet poslancov Obce Beňadiková v novom volebnom období r. 2022 – 2026
a to: 5 poslancov.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Beňadiková na celé nasledujúce volebné
obdobie 2022 - 2026

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Beňadiková v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. určilo výkon funkcie starostu Obce Beňadiková v novom volebnom
období r. 2022 – 2026 v rozsahu 1 , t. z. v plnom rozsahu.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).
11. Schválenie predĺženia platnosti Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obcí Horného Liptova
Starosta predložil návrh na predĺženie platnosti Spoločného programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja (PHSR) obcí Horného Liptova na roky 2015-2022, ktorý bol Obecným
zastupiteľstvom Obce Beňadiková schválený Uznesením č. 43/2015 zo dňa 13.11.2015. Nový PHSR je
v štádiu rozpracovania, avšak do konca roka 2022 jeho spracovanie a následné schválenie všetkými
dotknutými obcami nebude možné zrealizovať, z uvedeného dôvodu starosta navrhol obecnému
zastupiteľstvu schváliť predĺženie platnosti Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja (PHSR) obcí Horného Liptova na roky 2015-2022 na obdobie do schválenia nového Spoločného
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova.
Na základe uvedeného Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti Spoločného programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) obcí Horného Liptova na roky 2015-2022 na
obdobie do schválenia nového Spoločného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného
Liptova.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).

12. Výzva Environmentálneho fondu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku Oblasť A – Ochrana ovzdušia, A.3 – Podpora projektov zameraných na
zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia
kvality ovzdušia
Starosta obce oboznámil prítomných s Výzvou Environmentálneho fondu na predkladanie Žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Oblasť A – Ochrana ovzdušia, A.3 – Podpora
projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v
oblastiach riadenia kvality ovzdušia.
Na základe starostom podaných informácií Obecné zastupiteľstvo po diskusii schválilo podanie
Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Oblasť A – Ochrana ovzdušia, A.3 –
Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení,
najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia na Environmentálny fond so spoluúčasťou obce vo výške
5% , pričom poskytnutý nenávratný finančný príspevok bude použitý na nákup stroja na zametanie
a nakladača.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).
13. Projekt kompostoviska na pozemku parc.č. KN-C 124/3
Starosta obce poukázal na potrebu vybudovania a predložil návrh na výstavbu kompostoviska
a zberného dvora na pozemku parc.č. KN-C 124/3 v k.ú. Beňadiková, ktorý je vo vlastníctve Obce
Beňadiková.
Obecné zastupiteľstvo po diskusii schválilo výstavbu kompostoviska a zberného dvora ako aj
vypracovanie stavebného projektu kompostoviska a zberného dvora na pozemku parc.č. KN-C 124/3
v k.ú. Beňadiková, ktorý je vo vlastníctve Obce Beňadiková.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli: 0, Zdržal sa: 0,
Ospravedlnení: 2 (menovite: Ing. Ján Janovčík a Ing. Alena Uličná).
14. Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.
15. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie
ukončil.
V Beňadikovej dňa 17.júna 2022
Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: František Račko SIGNED
Juraj Zlejší

SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

