Zápisnica
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 14.decembra 2015
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 13.11.2015
4. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Beňadiková
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Beňadiková č. 2/2015 o úhradách za poskytované
služby a úkony vykonávané obcou Beňadiková a za prenájom priestorov budov
a prenájom zariadení
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Beňadiková č.3/2015 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce
7. Viacročný rozpočet obce Beňadiková na roky 2016-2018
8. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy obce za
rok 2015
9. Rôzne: Ročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2015 v zmysle
platných Zásad odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
: Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková; SO 02 Rekonštrukcia
chodníka – Vetva B
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. 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 bola určená referentka obce Janka Klepáčová, za overovateľov poslanci Ing.Ján
Janovčík a Juraj Zlejší. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 13.11.2015
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení z rokovaní obecného zastupiteľstva konaných dna
13.11.2015. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
4. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beňadiková
Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beňadiková č. 1/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Beňadiková, ktorý bol na vývesnej tabuli obce a na web stránke obce zverejnený dňa 27.11.2015.

Zo strany občanov ani poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh VZN bol schválený.
Návrh VZN č.1/2015 tvorí súčasť tejto zápisnice.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Beňadiková č. 2/2015 o úhradách za poskytované
služby a úkony vykonávané obcou Beňadiková a za prenájom priestorov budov a prenájom
zariadení
Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beňadiková č. 2/2015 o úhradách
za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Beňadiková a za prenájom priestorov budov
a prenájom zariadení, ktorý bol na vývesnej tabuli obce a na web stránke obce zverejnený dňa
27.11.2015.
Zo strany občanov ani poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh VZN bol schválený.
Návrh VZN č.2/2015 tvorí súčasť tejto zápisnice.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Beňadiková č.3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce
Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beňadiková č. 3/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce, ktorý bol na vývesnej tabuli obce a na web stránke obce zverejnený dňa
27.11.2015.
Zo strany občanov ani poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh VZN bol schválený.
Návrh VZN č.3/2015 tvorí súčasť tejto zápisnice.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
7. Viacročný rozpočet obce Beňadiková na roky 2016-2018
Starosta obce predložil návrh Viacročného rozpočtu obce Beňadiková na roky 2016-2018.
Viacročný rozpočet bol zostavený v zmysle čl. 3 odst.10 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková schválenými uznesením OZ č.28/2014 zo dňa 21.novembra 2014 bez
programovej štruktúry. Poslanci obecného zastupiteľstva po podrobnom preštudovaní schválili
rozpočet obce Beňadiková na rok 2016 a zároveň zobrali na vedomie rozpočet obce Beňadiková na
roky 2017-2018.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
8. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy obce za rok 2015
Starosta predložil návrh na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy
obce za rok 2015. Navrhnutá bola Ing. Anna Klimčíková, nezávislý audítor, licencia SKAU č. 484,
Nová 271/31, 034 01 Liptovská Štiavnica. Obecné zastupiteľstvo uvedený návrh schválilo.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
9. Rôzne:
 Ročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2015 v zmysle platných
Zásad odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
Starosta obce predložil prítomným návrh ročných odmien poslancov Obecného zastupiteľstva
určených na základe Zásad odmeňovania poslancov obce Beňadiková podľa účasti na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva v roku 2015:
- Ing. Jánovi Janovčíkovi vo výške 119,70 Eur
(9 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Františkovi Račkovi vo výške 119,70 Eur
(9 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Ing. Zoltánovi Strcuľovi vo výške 66,50 Eur
(5 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)

- Ľudovítovi Šimčekovi vo výške vo výške 106,40 Eur
(8 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva)
- Jurajovi Zlejšiemu vo výške vo výške 119,70 Eur
(9 x účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zároveň bola podľa článku 3 odst.3 Zásad odmeňovania poslancov obce Beňadiková boli
starostom obce poslancom obecného zastupiteľstva navrhnuté odmeny mimoriadne odmeny za rok
2015 nasledovne:
- Ing. Jánovi Janovčíkovi vo výške 90,-- Eur
- Františkovi Račkovi vo výške 90,-- Eur
- Ing. Zoltánovi Strcuľovi vo výške 50,--Eur
- Ľudovítovi Šimčekovi vo výške 130,-- Eur
- Jurajovi Zlejšiemu vo výške 90,-- Eur
Obecné zastupiteľstvo ročné odmeny za rok 2015 poslancom Obecného zastupiteľstva podľa
schválených Zásad odmeňovania poslancov schválilo.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
 Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková; SO 02 Rekonštrukcia chodníka – Vetva B
Starosta Ján Martinovič na základe pripomienok z radu vlastníkov pozemkov v časti obce
Záhrady ako aj z titulu väčšej bezpečnosti a ochrany zdravia terajších ako aj budúcich občanov
v novopostavených rodinných domoch v časti obce Záhrady občanov upozornil na akútnosť
realizácie Rekonštrukcie chodníka v obci – Vetvy B.
Poslanci uvedenú potrebu schválili a poverili starostu obce k zabezpečeniu realizácie vyššie
uvedenej investície vrátane povolenia stavby určeným stavebným úradom.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
10. Diskusia
 V diskusii sa najskôr prítomní vrátili k predchádzajúcim bodom programu.
 Ing.Ján Janovčík upozornil prítomných na havarijný stav terajšej Požiarnej zbrojnice, z čoho
vyplýva potreba riešenia priestorov, kde by sa mohla vybudovať Požiarna zbrojnica.
Obecné zastupiteľstvo potrebu riešenia havarijného stavu Požiarnej zbrojnice schválilo. Po dlhšej
rozprave a úvahe, skonštatovali poslanci, že jediným priestorom vhodným na prestavbu za účelom
vybudovania Požiarnej zbrojnice je budova Sociálnych zariadení súp.č. 220, ktorej je obec
vlastníkom. Z uvedeného dôvodu schválilo Obecné zastupiteľstvo, že budova Sociálnych zariadení
sa počnúc 01.júlom 2016 už nebude prenajímať t.j. nová nájomná zmluva na prenájom Sociálnych
zariadení na obdobie od 01.júla 2016 sa uzatvárať so žiadnym nájomníkom nebude. Zároveň
obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce k upovedomeniu terajšieho nájomníka o tom, že
počnúc 01.júlom 2016 už nebude možné mu objekt Sociálnych zariadení prenajať.
Za boli 5 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
11. Schválenie uznesenia
Po skončení diskusie referentka obce Janka Klepáčová predložila OZ návrhy Uznesení na
schválenie.
Poslanci schválili všetkými hlasmi prítomných návrhy uznesení.

12. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie
ukončil.
V Beňadikovej dňa 14.decembra 2015
Zapísal: Janka Klepáčová SIGNED
Overovatelia: Ing. Ján Janovčík SIGNED
Juraj Zlejší

SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

