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Škôlkari zablahoželali starkým k ich sviatku.
Dôchodcovia boli prví, ktorí si mohli posedieť vo vykurovanej sále kultúrneho domu.
Viac sa dočitate na 4. strane.

spravodajstvo

V dedine pribudli asfaltové cesy
Obec tento rok opravila zhruba
pol kilometra ciest. Asfaltový
koberec pokryl povrch smerom na Tulejovú, popod kostol
a Pod Rambalovú. Cestu pod
kostolom bolo treba aj odvodniť. Približne 90% miestnych
komunikácií obec zrekonštruovala alebo vybudovala z eurofondov. Keďže ďalšia možnosť
nebola, časť ciest opravila z
prostriedkov v rozpočte.

Beňadovo má novú internetovú stránku. Nový šat dostala pred štyrmi mesiacmi.
Stará sa o ňu mladý invalidný dôchodca, ktorý spravuje
stránky viacerých obcí. Návštevníci stránky benadovo.eu tam nájdu aktuality,
pozvánky, archív, fotografie,
uznesenia z rokovaní OZ a
ďalšie potrebné a zaujímavé
informácie. Správa stránky
bude stáť ročne 60 eur.

V kultúrnom dome sa už kúri
Od 30. októbra je kultúrny dom
vykurovaný modernou technológiou. Samospráve sa podarilo
získať zvyšné finančné prostriedky, potrebné na dostavbu vykurovania. Ministerstvo
školstva poskytlo Beňadovu
dotáciu vo výške 45-tisíc € na
nákup kotla. Kotol namontovali po stavebných úpravách
garáže pod kultúrnym domom
pracovníci dodávateľskej firmy.
Okrem KD vykuruje aj priestory školy a škôlky. Výstavba centrálneho vykurovania obecných

budov stála celkovo 210-tisíc €,
5-tisíc € obec uhradila ako spoluúčasť z vlastného rozpočtu,

zvyšok tvorili dotácie. Vykurovanie sa budovalo postupne,
podľa finančných možností.

Dobrovoľní hasiči majú nové dresy aj techniku
Obec vybavila dobrovoľných
hasičov novými športovými
dresmi. Družstvá mužov, žien
a detí reprezentujú Beňadovo v
hasičských súťažiach v zelených
tričkách, potlačených logom
obce, a v čiernych legínach.
Hasiči dali z príspevku od sa-
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mosprávy do poriadku hasičskú striekačku, ktorá bola pokazená.
Kúpili nové ponorné čerpadlo.
Z dotácie od štátu sa hasiči vybavili prenosnými vakmi na
vodu, elektrickou centrálou a
motorovou pílou.

Navštívte novú
stránku

Budovanie
vodojemu finišuje
Obec pokračuje vo výstavbe vodojemu. Získala ďalších 50-tisíc eur a aj napriek
tomu, že to stojí veľa úsilia,
na jeho dokončenie chýba
už len málo. Stavba je tesne
pred cieľom. Treba ešte kúpiť
časť technológie a pozemok,
na ktorom vodojem stojí,
ohradiť. V prípade potreby
je však už technicky možné
vodovod sprevádzkovať.

Spravodajstvo

Voľby do orgánov samospráv obcí 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil konanie volieb do orgánov samosprávy obcí
na sobotu 15. novembra 2014. Voľby sa budú konať od 7. h do 20. h.

Kandidáti na starostu obce Beňadovo

1. Mária Ondreková, Mgr. 55r.
2. Tomáš Páterek
31r.
3. Jaroslav Pepucha
31r.

starostka
SZČO
živnostník

Beňadovo 7
Beňadovo 186
Beňadovo 9

SMER - SD, KDH
nezávislý kandidát
SIEŤ

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva v Beňadove

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jozef Bugaj
František Dulla
Patrik Graňák
Dominik Iglarčík, Ing.
Peter Iglarčík
Jaroslav Kubaľák
Pavol Motýľ
Martin Ondrek, Ing.
Peter Ondrek
Tomáš Páterek
Vladislav Páterek, Ing.
Ján Pepucha
Jaroslav Pepucha
Mária Rambalová
Zdenko Triebeľ

52r.
60r.
38r.
26r.
51r.
46r.
39r.
33r.
33r.
31r.
27r.
40r.
31r.
47r.
36r.

nezamestnaný
mäsiar
živnostník
stavebný majster
zvárač
strojár
SZČO
technológ výroby
živnostník
SZČO
technik
vodič
živnostník
finančná poradkyňa
vodič

Beňadovo 115
Beňadovo 88
Beňadovo 158
Beňadovo 4
Beňadovo 5
Beňadovo 157
Beňadovo 189
Beňadovo 7
Beňadovo 48
Beňadovo 186
Beňadovo 142
Beňadovo 56
Beňadovo 9
Beňadovo 36
Beňadovo 193

SDKÚ - DS
SMER - SD
SAS
nezávislý kandidát
SIEŤ
SIEŤ
SIEŤ
SMER - SD
SIEŤ
nezávislý kandidát
SIEŤ
SMER - SD
SIEŤ
SMER - SD
SMER - SD

Beňadovčania už odskúšali nový altánok
V Páleniciach nad dedinou
vyrástol turistický prístrešok.
Obci sa podarilo na altánok
získať peniaze z Programu obnovy dediny. Od októbra slúži
domácim, hubárom, ale aj turistom, ktorí zavítajú do beňadovského chotára, na zábavu

či odpočinok. Altánok je vybavený ohniskom, drevenými
stolmi a lavicami na sedenie.
Vlastné posedenie majú i deti.
Na vybudovanie obec použila 22 kubíkov nevyťaženého
dreva, ktoré poskytol miestny
urbár za to, že obec vypracova-

la urbárnikom projekt. „Slávnostné otvorenie sme urobili s
cieľom spojiť celú dedinu a užiť
si do sýtosti prírodu v celej jej
kráse,“ povedala starostka Mária Ondreková. „Samozrejme,
nejde o veľký projekt, no keď
bola šanca získať finančné prostriedky, prečo ju nevyužiť. Ani
zdroje na malé investície nie je
ľahké zohnať, preto sme radi, že
sa nám to podarilo.“
Prioritou vedenia samosprávy
zostáva získať peniaze na výstavbu domu smútku. „Projekt
je pripravený, čakáme už len na
vhodné výzvy,“ povedala starostka.
Slávnostnému otvoreniu turistického prístreška predchádzala modlitba sv. ruženca. Po nej
sa opekala klobáska a varil guľáš.

Úrad súhlasil so
začatím komasácie
Po spracovaní všetkých dokumentácií, ktoré vyžaduje
okresný úrad, obec podala
žiadosť na vykonanie projektu pozemkových úprav.
Okresný úrad v Námestove
Beňadovu vyhovel a nariadil
začatie jednoduchých pozemkových úprav.
Pozemkové úpravy, komasácia, sa plánujú vykonávať v
lokalitách Krajisko, Uhlisko,
Hájisko, Podžetisky, Lány a v
areáli poľnohospodárskeho
družstva. Vlastníci a nájomcovia dotknutých parciel
sa rozhodnutím okresného
úradu stali účastníkmi pozemkových úprav. Do pätnástich dní od zverejnenia
nariadenia sa môžu vyjadriť
k návrhu na začatie konania. Účelom prípravného
konania je zistiť naliehavosť,
opodstatnenosť, hospodársku účelnosť a záujem účastníkov konania o pozemkové
úpravy. Na základe výsledkov prípravného konania
okresný úrad rozhodne o
povolení jednoduchých pozemkových úprav.
Znenie celej vyhlášky s číslami parciel, ktorých sa komasácia týka, sú zverejnené na
internetovej stránke obce v
sekcii Úradná tabuľa a vyvesené na úradnej tabuli obecného úradu.

Futbalisti hrajú
v nových dresoch
Novými dresmi sa môžu pochváliť aj futbalisti.
Z dotácie Úradu vlády SR,
ktorú sa podarilo samospráve získať, obec kúpila
potrebné materiálno-technické vybavenie – futbalové
lopty, tašky na dresy, vaky
na prenos lôpt a postranné
zastávky.
3

Spektrum

Udialo sa

Partnerská spolupráca je živá

Do Beňadova zavítala
europoslankyňa

Beňadovo neustále rozvíja
vzťahy s partnerskými obcami,
v Poľsku s gminou Bór, v Česku
s obcou Hýsly.
Naposledy sa Beňadovčania
zúčastnili dožinkových slávností v poľskom Bóre. Ženy,
šikovné gazdinky sa za hranicami predstavili v krojoch.
Predviedli svoj um vo varení
halušiek, ktoré návštevníkom
dožiniek podávali s tradičnou
slovenskou bryndzou. Súčasťou
podujatia bol aj bohatý kultúrny program.
S obcou Hýsly sa plánuje beňadovská samospráva zapojiť do
spoločného projektu, cez ktorý
chcú získať finančné prostried-

Po úspechu v májových
voľbách do europarlamentu prišla na Oravu europoslankyňa Anna Záborská. V
kultúrnom dome diskutovala s obyvateľmi. Navštívila
aj kostol a zúčastnila sa sv.
omše.

Seniori oslávili svoj
sviatok
Október je mesiac úcty k
starším. Pri tej príležitosti obec zorganizovala tak
ako každý rok posedenie
s dôchodcami. Po omši v
kostole sa všetci sústredili
do už vykurovaného kultúrneho domu, kde na nich
čakalo bohaté pohostenie a
kultúrny program. Starkým
sa predstavili deti z materskej školy.
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Čo je to?
Uhádnete, aký pomocník z
čias našich starých materí
sa nachádza na fotografii?
Využívali ho aj Beňadovčania. Ide o „gepeľ“, kovový
stroj, ktorého mechanizmus
slúžil na viaceré účely. Gepeľ
nahrádzal elektrický motor.
Točil sa okolo vlastnej osi s
pomocou dvoch koní. Mal
viacero prevodov. Mašina
dokázala napríklad píliť drevo alebo trebárs vytiahnuť
močovku z močovej jamy,
ktorú potom hospodári použili ako hnojivo.

ky a opäť uskutočniť stretnutie
občanov. Vyplatí sa to, veď za
peniaze z podobného projektu
dali Hýsly vyrobiť informačné
tabule o Beňadove, ktoré sú
umiestnené na náučnom chodníku v českej vieske. Beňadov-

skí dobrovoľní hasiči i ženy si
zmerali sily s kolegami spoza
hraníc v hasičskej olympiáde.
Nešlo o olympiádu v pravom
zmysle slova, súťažilo sa napríklad v hode sekerou do terča či
v pití piva.

spektrum

Aktiváčik pobavil aj poučil deti

Udialo sa

Aby mohli beňadovské deti
zmysluplne tráviť svoj voľný
čas, obec sa zapojila do projektu KomPrax, venovanému
aktivitám detí a mládeže. Pracovníčky obecného úradu absolvovali školenie, na základe
ktorého potom mohli za získané peniaze zorganizovať v dedine akcie pre deti. Jednou bolo
pletenie adventných vencov,
ďalšia aktivita pozostávala zo
súťaží, deti dostali za odmenu
aj šišky s čajom.
Deťom a mládeži nie je ľahostajné životné prostredie a
vzhľad obce. Účastníčka KomPraxu, stredoškoláčka Anka
vypracovala projekt, na základe
ktorého deti pomohli dedine
zbaviť sa odpadu. Dôkladne vyčistili miestne potoky a jarky a

Kurz prvej pomoci
Obec v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského
Červeného kríža zorganizovali pre obyvateľov kurz
prvej pomoci. Asi 20 záujemcov školil v priestoroch
základnej školy odborník z
praxe. Preškolili sa aj pedagogickí pracovníci. Na záver
všetci dostali osvedčenie o
absolvovaní kurzu.
ich brehy. Obecný traktor pozvážal asi 40 vriec vyzbieraného
odpadu.
V spolupráci s obcou zorganizovala ďalšia účastníčka KomPraxu Vlasta Deň rodiny. Deti
si to užili, Vlasta sa im spolu s

priateľmi ukážkovo venovala.
Samospráva chce aj touto cestou vyzvať mladých ľudí, aby
sa zapojili do života obce, nebáli sa predstaviť svoje nápady
a myšlienky, prípadne ich pomohli aj naplniť.

Letné kino prilákalo
mladých ľudí
Začiatkom augusta sa v školskej záhrade premietal celovečerný oscarový film Noe.
Vstup bol zdarma.

Deň Zeme pomohol
dedine od smetí
Pracovníci obecného úradu
s deťmi odľahčili beňadovský chotár o kilá odpadu.
Na Deň Zeme vyzbierali asi
tridsať vriec smetí.
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Zo života školy

Školáci žijú projektmi a školskými akciami
Beňadovská škola patrí medzi
menšie školy okresu Námestovo. V školskom roku 2014/2015
základnú školu navštevuje 52
žiakov. Žiaci sa učia v samostatných triedach.
V každej triede majú možnosť zapojiť sa do záujmových
krúžkov, folklórneho, krúžku
tvorivosti, angličtina hrou, počítačového krúžku a literárneho krúžku. Každoročne škola
organizuje pre žiakov vítanie
sv. Mikuláša, besiedku pri via-

Učitelia sa sústavne vzdelávajú
a zúčastňujú sa na metodických dňoch. Všetci majú ukončené vzdelávanie vo využívaní
informačno-komunikačných
technológií. Školenie prebehlo
v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu. V
3. a 4. ročníku sa vyučuje anglický jazyk. Aby vyučovanie
bolo kvalifikované, angličtinár
prešiel vzdelávaním v rámci
projektu Vzdelávanie učiteľov
základných škôl v oblasti cudz-

nočnom stromčeku, biblickú
noc, karneval, šarkaniádu, Deň
detí, školský výlet, plavecký výcvik, súťaže na snehu, kultúrny
program pre matky, rozprávkové divadielka. Fotky z týchto
aktivít sú zverejnené na webovej stránke školy zsbenadovo.
edupage.org. Tento rok škola
plánuje usporiadať diskusiu
žiakov so staršími občanmi o
ľudových tradíciách a tancoch,
Katarínsku školskú zábavu,
tvorivé dielne – výroba adventných vencov, perníkov, prútených predmetov.
V škole vyučuje šesť pedagogických zamestnancov, z nich dvaja pracujú na čiastočný úväzok.
Všetci učitelia majú vysokoškolské vzdelanie. Pedagógovia využívajú počas výchovno-vzdelávacieho procesu moderné
technológie (interaktívne tabule, dataprojektory, počítače).

ích jazykov. V súčasnej dobe sa
učitelia vzdelávajú v projekte
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov
telesnej a športovej výchovy.
Zo spomínaných projektov
sme získali tri interaktívne tabule, dva dataprojektory, štyri
notebooky pre učiteľov, päť po-
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čítačov pre žiakov a športové
náradia.
Škola sa zapojila aj do projektu
s názvom Nech sa nám netúlajú, ktorý každý rok vyhlasuje
nadácia Coop Jednota. Získala
finančný grant, ktorý použije
na aktivity žiakov spojené s po-

znávaním minulosti a tradícií
Beňadova.
Škola je zapojená v dlhodobom
projekte Zdravá škola, do jedálneho lístka sú zaradené mliečne produkty. Spolupracuje aj v
projekte Infovek.
Pripravila ZŠ

Spektrum

Od vypuknutia prvej svetovej vojny uplynulo sto rokov
Svet si 28. júna pripomenul
100. výročie začiatku prvej
svetovej vojny. Zámienkou bol
atentát spáchaný na rakúskeho
následníka trónu Ferdinanda
d´Este a jeho manželku v Sarajeve. Vojna trvala od 28. júna
1914 do 11. novembra 1918.
Dotkla sa aj Beňadovčanov.
Dôchodkyňa Agneša Hušľová vyrozprávala príbeh, ktorý
spomínala jej mama. Je o zastrelených mužoch na fronte.
Jedným z nich bol Beňadovčan
Ondrej Klimek. Ďalšiemu,
Martinovi Podstrelenému, sa
podarilo vyviaznuť zdravému a
živému, stal sa svedkom masakry. Keď sa vrátil domov, svoje
svedectvo vyrozprával dedinča-

nom. „Bola tma. Nemcom sa
podarilo chytiť a zajať vojakov,
medzi ktorými boli aj naši. Zahnali ich k močiaru. Len Martinovi Podstrelenému sa podarilo skryť pod vyvrátený strom.
V úkryte zostal až do rána. Keď
sa odvážil vyjsť, naskytol sa mu
hrozný pohľad. V močiari ležali
jeho spolubojovníci, všetci boli
potopení i zastrelení. Civeli na
neho len nehybné končatiny
tiel. V tú noc, keď sa stala táto
strašná udalosť, sa manželka
Ondreja Klimeka zobudila o
polnoci na búchanie na dvere.
Vstala a smerovala k dverám,
myslela si, že to je miestny
židovský obchodník, ktorý
zvykol chodiť, aby mu deti priMartin Podstrelený (vľavo) zažil peklo vojny na vlastnej koži.

šli pomôcť do obchodu. Keď
otvorila dvere, nikoho za nimi
nenašla. Šla si teda ľahnúť a
prisnil sa jej sen. V ňom sa žene
zjavil manžel a prihovoril sa jej:
Nebol to žid, kto búchal na dvere, ale ja. Prišiel som sa s tebou
rozlúčiť, už sa nevrátim. Nech
ti pán boh pomáha ten vdovský
život zniesť a deti (mali ich šesť)

Agneša Hušľová (vpravo) ako dievča.

dochovať. Žena sa zobudila a
začala plakať. Nato vstali aj deti
a spýtali sa jej, čo sa stalo. Povedala: Náš otec sa už nevráti.“
Jedno z tých poloosirelých detí
bola mama Agneši Hušľovej.
Ďalším občanom, ktorý padol v
1. sv. vojne bol Jozef Protuš (nevie sa, kde padol), zranení boli
Ján Bugaj, Ján Kampa.

Ako si počínali futbalisti v jesenných súťažiach
Mužstvo starších žiakov sa po
jesennej časti umiestnilo na
veľmi dobrej 4. priečke. Po
siedmich odohratých zápasoch
má tím na konte desať bodov za
dve výhry proti klubu z Pribiša
a mužstvu z Oravského Veselého a štyri remízy s mužstvami
Babína, Lokce, Podbiela a Rabčíc. Chlapci prehrali len s odvekým rivalom z Brezy (vysoko
0:6). Najlepším strelcom sa stal
Šimon Chudjak so siedmimi
gólmi.
Náš najskúsenejší tím začal
sezónu veľmi dobre, no po
niekoľkých kolách okúsil aj

trpkosť prehry. Družstvo sa po
jesennej časti umiestnilo na desiatej priečke s dvanástimi bodmi a na prvý tím tabuľky stráca
pätnásť bodov. Mužstvo má na
konte štyri víťazstvá a sedem
prehier. K Beňadovčanom sa
dostal hráč z Oravskej Jasenice
Patrik Ončák, ktorý strelil už aj
svoj premiérový gól. Štyri góly
dal najlepší strelec Erik Kovaľ.
Nová sezóna sa začína 22. marca 2015 zápasom mužov medzi
TJ Družstevník Vasiľov a ŠK
Beňadovo a zápasom žiakov
OŠK Pribiš a ŠK Beňadovo.
Michal Ondrek
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téma

Beňadovčania odchádzali za lepším životom do Ameriky
V druhej polovici 19. storočia sa situácia v Beňadove, tak
ako na celej Orave dramaticky
zhoršila. Neustálym dedením
sa polia pre rodinu zmenšili natoľko, že malé množstvo pôdy
nebolo schopné uživiť rodinu.
Mnohí sa preto museli vysťahovať za prácou do Ameriky.
V rokoch 1875 až 1914 emigrovalo do Spojených štátov viac
ako 620 000 Slovákov.
Veľká časť Beňadovčanov sa
neplánovala usadiť v USA natrvalo. Plánovali tam pracovať,
našetriť doláre a s úsporami
sa vrátiť domov. Tí, ktorí sa
rozhodli v Amerike natrvalo
usadiť, predali svoje pole, dom
a ostatný majetok. Na cestu si
brali oblečenie, peniaze a najmä stravu.
Počet vysťahovalcov z Beňadova nebolo možné donedávna
zistiť. Pred rokom 1914 sa nezachovala evidencia vydaných
pasov, žiadosti o vydanie pasu
sú nekompletné, náhodne roz-
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trúsené v archíve župy. Tiež sa
neviedla evidencia cestujúcich
do Ameriky. Okrem toho veľa
ľudí odchádzalo do Ameriky
bez pasu, načierno.
Napriek uvedeným problémom
sa podarilo vyhľadať 96 vysťahovalcov z Beňadova. Priemer-

ný vek vysťahovalcov bol 24,9
rokov. V porovnaní s inými obcami bolo medzi vysťahovalcami len veľmi málo žien. Najviac
Beňadovčanov pristálo v New
Yorku v roku 1906, až 24.
Vysťahovalcov
sprevádzal
agent lodiarskej spoločnosti,

ktorý im pomáhal orientovať
sa v novej, neznámej situácii.
Vysťahovalci, ktorí mali pas,
cestovali železnicou južnejšou
trasou do prístavu Brémy.
Tí, ktorí pas nemali, išli severnejšou trasou cez územie
Poľska a Nemecka do prístavu

téma
Hamburg. V prístave sa ubytovali v prístavných barakoch, v
ktorých čakali na loď. Zakúpili
si lodné lístky do najlacnejšej
tretej, tzv. vysťahovaleckej triedy.
Cestujúci 3. triedy boli umiestnení v podpalubí, v malých
izbách ležali ľudia na regáloch
na jednoduchom slamníku,
spolu muži, ženy aj deti. Strava bola minimálna, väčšinou
sa museli stravovať zo svojich
zásob. Pitná voda sa rozdávala
na prídel len v časových intervaloch alebo len raz do dňa.
Hygiena bola nedostatočná,
vzduchu v izbe málo, mnohých
premáhala morská nemoc.

Prehľad vysťahovalcov z obce Beňadovo do USA v rokoch 1892 - 1924. V zozname sú všetci Beňadovčania, ktorí pristáli pri brehoch Ameriky, s pasom alebo bez neho.
Bartek

Bartck, Ondry

17 r.

Kubaľák

Fafalak, Josef

28 r.

Pašáková

Pasak, Maria

19 r.

Bartek

Bartek, Stefan

29 r.

Kubaľáková

Knbalak, Johanna

17 r.

Paterek

Patelek, Johann

23 r.

Bugaj

Bugaj, Yondel

25 r.

Kvasnica

Kvasnicza, Janos

18 r.

Paterek

Patyerek, Istvan

27 r.

Bugajová

Bugai, Maria

19 r.

Kvasnica

Kvasznicza, Jozsef

26 r.

Patereková

Pyaterek, Anna

19 r.

Bugajová

Bugaj, Maria

24 r.

Kvasnicová

Kvasnjca, Maria

20 r.

Patyčeková

Patyczek, Johanna

16 r.

Bugajová

Bugaj, Katarina

19 r.

Kvasnicová

Kvasnicza, Johanna

18 r.

Podstrelená

Podsztreleny, Anna

16 r.

Bugajová

Bugaj, Johanna

19 r.

Lúka

Luka, Josef

29 r.

Podstrelená

Podsztreleny, Apolonia 35 r.

Dula

Dula, Stefan

27 r.

Majda

Majda, Josef

25 r.

Podstrelená

Podstreleny, Maria

22 r.

Dula

Dulla, Yon.

12 r.

Majda

Majda, Josef

36 r.

Podstrelený

Podstrelein, Josef

27 r.

Dulová

Dulla, Ilona

20 r.

Majda

Majda, Stefan

35 r.

Podstrelený

Postrlen, Andras

28 r.

Gromek

Germek, Jan

17 r.

Majda

Ibajka, Adam

25 r.

Podstrelený

Podsztreleny, Andras

32 r.

Hušla

Husla, Andr.

26 r.

Majda

Majda, Adam

25 r.

Podstrelený

Podszhcleny, Jan

22 r.

Hušla

Kusla, Josef

37 r.

Majda

Majda, Josef

38 r.

Podstrelený

Postroleny, Marton

24 r.

Hušla

Husla, Josef

38 r.

Majda

Majda, Stefan

39 r.

Podstrelený

Postroleny, Stefan

30 r.

Hušla

Huskje, John

40 r.

Majdíková

Majdik, Maria

24 r.

Protuš

Protus, Matej

23 r.

Hušla

Husla, Josef

15 r.

Majdíková

Majdik, Maria

21 r.

Protušová

Pzotoos, Johanna

18 r.

Hušla

Husla, Matej

36 r.

Majdlik

Majalik, Jozef

34 r.

Protušová

Protus, Johanna

18 r.

Hušlová

Husla, Maria

18 r.

Majdová

Majda, Catarin

19 r.

Ridzoňová

Ridzon, Hona

19 r.

Kampa

Kompe, Janos

37 r.

Motýl

Motil, Mihaly

3 r.

Rombala

Rombala, Stefan

30 r.

Kampová

Kaucpa, Johanna

19 r.

Motýl

Motil, Mihaly

23 r.

Rydzoň

Rydzon, Jozef

37 r.

Kampová

Kampa, Maria

18 r.

Motýl

Motyl, Matej

29 r.

Sadlák

Sadlak, Rat...

21 r.

Kampová

Kampa, Mary

19 r.

Motýlová

Motil, Dynra

1 r.

Triebel

Trobely, Johan

39 r.

Kampová

Kampa, Johanna

17 r.

Motýlová

Motil, Marya

24 r.

Triebel

Triebel, Jozef

17 r.

Klimek

Klimek, Mathias

30 r.

Ondrek

Ondreck, Andras

31 r.

Triebelová

Trjebek, Johanna

19 r.

Klimek

Klimek, Andras

17 r.

Ondrek

Ondrek, Serafin

15 r.

Vraniak

Wraniak, Josef

38 r.

Klimek

Kimek, Ondre

33 r.

Ondrek

Ondrek, Josef

40 r.

Vraniak

Vranyak, Stefan

40 r.

Klimek

Klimek, Rudolf

8 r.

Ondrek

Andrek, Jozef

40 r.

Vraniaková

Vranyak, Maria

19 r.

Klimek

Klimek, Andras

38 r.

Ondreková

Ondrek, Ilona

25 r.

Vraniaková

Wraniak, Catarina

19 r.

Klimeková

Klincek, Katerina

30 r.

Ondreková

Ondrek, Marisa

18 r.

Zvotel

Fortel, Katerina

19 r.

Koval

Koval, Janos

42 r.

Ondreková

Ondrek, Johanna

17 r.

Zvotelová

Zwotil, Ilona

28 r.

Kovalová

Koval, Johanna

20 r.

Ondreková

Ondrek, Maria

20 r.

Kovaľová

Kowal, Anna

33 r.

Pašáková

Pasak, Julianna

20 r.
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Spoločenská kronika, uznesenia

Uznesenia

z 3. zasadania obecného zastupiteľstva v Beňadove zo dňa 8. 8. 2014
Uznesenie č. 18 /2014

a) schvaľuje vypracovať kúpnopredajné zmluvy pod miestnu komunikáciu v časti pod Kostolom.
b) Berie na vedomie informácie o projektoch.
Uznesenie č. 19 /2014

a) schvaľuje výkon funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie 2014 –2018 v rozsahu plný úväzok.
b) schvaľuje počet poslancov v obecnom zastupiteľstve „7“ na
celé volebné obdobie 2014 – 2018.
Uznesenie č. 20 /2014

a) schvaľuje jeden volebný obvod pre obec Beňadovo na volebné
obdobie 2014 – 2018.
Uznesenie č. 21 /2014

a) schvaľuje odpredaj C-KN parc. 474/86, ktorá vznikla na základe geometrického plánu číslo 37048201-34/2014 o výmere 127 m2 – trvalý trávny porast pre p. Tomáša Triebela, nar.

Sumarizácia:

a) súhlasí s pripojením novostavby rodinného domu p. Mareka Hušlu a manž. Zuzany rod. Boorová na obecný vodovod.
Stavebníci musia pri budovaní vodovodnej šachty postupovať
v súlade s Dohodou o odbere pitnej vody, ktorá musí byť uzavretá ešte predtým, ako sa začnú prípravné práce s pripojením
a tiež s manuálom na vybudovanie šachty s vodomerom, ktorý si stavebníci vyzdvihnú na Obecnom úrade Beňadovo.
Uznesenie č. 23/2014

a) berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.: 3/2014 a schvaľuje
3. úpravu rozpočtu obce
Uznesenie č. 24 /2014

a/ súhlasí s vyplatením náhrady za používanie súkromného vozidla počas opravy obecného auta.

Po 1. úprave
rozpočtu
28.03.2014

Návrh
2. úprava
rozpočtu

Po 2. úprave
rozpočtu

340915,00

342860,00

4013,00

0,00

0,00

0,00

70000,00

70000,00

410915,00

412860,00

Bežné príjmy - obec
Finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové príjmy spolu

Uznesenie č. 22 /2014

Schválený
rozpočet
na rok
2014 dňa
12.12.2013

Kapitálové príjmy
Spolu obec:

5. 7.1985, trvale bytom Beňadovo 159 a predajnú cenu obecného pozemku vo výške 10 € za 1 m2.

Návrh
3. úprava
rozpočtu

Po 3. úprave
rozpočtu

346873,00

3913,16

350786,16

0,00

4912,00

4912,00

0,00

70000,00

0,00

70000,00

4013,00

416873,00

8825,16

425698,16

9491,04

9491,04

714,77

10205,81

0,00

10205,81

420406,04

422351,04

4727,77

427078,81

8825,16

435903,97

Bežné výdavky - obec

127271,00

128516,00

2207,00

130723,00

3906,79

134629,79

Kapitálové výdavky

110154,00

110154,00

-1656,00

108498,00

4912,00

113410,00

Finančné operácie

12200,00

12200,00

0,00

12200,00

0,00

12200,00

249625,00

250870,00

551,00

251421,00

8818,79

260239,79

170394,04

170394,04

4206,60

174600,64

0,00

174600,64

Kapitálové výdavky - ZŠ s MŠ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozpočtové výdavky spolu

420019,04

421264,04

4757,60

426021,64

8818,89

434840,53

387,00

1087,00

-29,83

1057,17

6,27

1063,44

Spolu obec
Bežné výdavky - ZŠ s MŠ

Hospodárenie celkom: rozpočet vyrovnaný
Prebytok

Spoločenská kronika
Popis
Muži
Stav obyvateľov k 1. 1. 2014
397
Narodení v roku 2014
4
Prihlásení na trvalý pobyt v roku 2014
1
Odhlásení z trvalého pobytu v roku 2014
1
Zomrelí v roku 2014
6
Uzavreté manželstvá v roku 2014
9
Stav obyvateľov k 30. 9. 2014
395

Ženy
412
7
7
0
2
9
424

Spolu
809
11
8
1
8
9
819

Oznam
V utorok 24. novembra sa v obci uskutoční pravidelný
zber plastov.
Uzavreté vrecia s odpadom musia byť nachystané na odvoz najneskôr o 8. hodine.
Ďalší zber plastov bude 18. decembra.
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