Zápisnica
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 30.októbra 2017
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 08.septembra 2017
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 31.08.2017
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením 28/2017
6. Príprava viacročného rozpočtu na roky 2018-2020
7. Správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly na mieste – vedenie pokladne
k 31.8.2017 v Obci Beňadiková
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní 4 z 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
poslancov Obecného zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne poslanci
schválili návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva doplnený o bod Správa hlavnej kontrolórky obce
z finančnej kontroly na mieste – vedenie pokladne k 31.8.2017 v Obci Beňadiková
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 1 (menovite: Ing. Zoltán Strcuľa.)
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený zástupca starostu Ľudovít Šimčeka, za overovateľov poslanci Fratišek Račko
a Juraj Zlejší. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 08.septembra 2017
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 30/2017 - 38/2017 z piateho rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 08.09.2017. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Rozpočtové hospodárenie obce k 30.09.2017
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2017 so stavom k 30.septembru 2017 ako
aj Rozpočtové opatrenia č. 19/2017 – 21/2017 a 23-25/2017 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 30.septembru 2017 celkové príjmy vo výške
116 803,19 Eur a celkové výdavky vo výške 103 759,98 Eur.
Obecné zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2017 ako aj Rozpočtové opatrenia č. 19/2017 –
21/2017 a 23/2017 - 25/2017 schválené starostom obce zobralo na vedomie.
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením 28/2017

Starosta obce predložil 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: 05 200 ekonomickej klasifikácie: 717001 41 o 2.340,- €
- zvýšení kapitálových výdavkov
funkčnej klasifikácia: 08 300 ekonomickej klasifikácie: 713 004 41 o 2.340,- €
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtového opatrenia: Presun rozpočtových prostriedkov schválilo
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 1 (menovite: Ing. Zoltán Strcuľa.)
6. Príprava viacročného rozpočtu na roky 2018-2020
Z dôvodu blížiaceho sa termínu a zostavenie viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2020, vyzval starosta
Obecné zastupiteľstvo na podanie návrhov na príjmy a výdavky, ktoré by mali byť zaradené do viacročného
rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo po diskusii k tomuto bodu programu schválilo nasledovné návrhy na
výdavky, ktoré majú byť zahrnuté do viacročného rozpočtu obce:
• Rekonštrukcia chodníka Vetva B vo výške 42 210,02 €
• Finančná dotácia z rozpočtu obce pre TJ Sokol Beňadiková vo výške 4 000,00 €
• Oprava fasády na budove Šatní – drevená časť a výmena batérií, sprcha stará časť vo výške 3 500,00 €
• Výstavba workoutového ihriska vo výške 6 900,00 €
• Striekačka PS 12 pre DHZO Beňadiková vo výške 2 700,00 €
• Kultúrny dom: bezbariérový vstup – schody, fasáda juh-východ vo výške 7 500,00 €
• Verejné osvetlenie v časti Záhrady vo výške 2 600,00 €
Za boli: 4 (menovite: Ing. Ján Janovčík, František Račko, Ľudovít Šimček, Juraj Zlejší), Proti boli: 0,
Zdržal sa: 0, Ospravedlnený: 1 (menovite: Ing. Zoltán Strcuľa.)
7. Správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly na mieste – vedenie pokladne k 31.8.2017 v Obci
Beňadiková
Poslancom bola predložená správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly na mieste – vedenie
pokladne k 31.8.2017 v Obci Beňadiková. Hlavná kontrolórka obce kontrolou nezistila žiadne pochybenia,

ktoré by boli v rozpore s platnou legislatívou. .
OZ Obce Beňadiková berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly na mieste – vedenie
pokladne k 31.8.2017 v Obci Beňadiková vykonanej v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite a so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp
8. Rôzne
V bode rôzne nevystúpil nikto z prítomných.
9. Schválenie uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri každom
hlasovaní zvlášť.
10. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 30.októbra 2017

Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: František Račko SIGNED
Juraj Zlejší SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

