UZNESENIE zo dňa 21.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Beňadove

Uznesenie č. 16/2019
a) schvaľuje program rokovania OZ
b) berie na vedomie plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 17/2019
a) schvaľuje Návrh Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Beňadovo s účinnosťou od 01.09.2019
b) ukladá starostovi schválený Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2018 zverejniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Beňadovo do 10 dní odo dňa schválenia

Uznesenie č. 18/2019
a) schvaľuje Návrh Dodatku č. 1 k Vnútornému predpisu č. 2/2016 Obce Beňadovo
z 01.06.2016 o registratúrnom poriadku s účinnosťou od 01.01.2020

Uznesenie č. 19/2019
a) jednohlasne schvaľuje Záverečný účet obce Beňadovo za rok 2018 a celoročné
hospodárenie bez výhrad,
b) jednohlasne schvaľuje použitie prebytku vo výške 33 821,62 €, 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
na:
- tvorbu rezervného fondu 33 821,62 €,

Uznesenie č. 20/2019
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a odborné stanovisko k záverečnému účtu
obce Beňadovo za rok 2018,
b) berie na vedomie audítorskú správu z overenia riadnej účtovnej závierky Obce Beňadovo
za rok 2018.

Uznesenie č. 21/2019
a) schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na:
 na výstavbu podpivničenia Domu smútku v obci Beňadovo ( 1. PP), v celkovej
výške 25 000,00 EUR,
b) schvaľuje výstavbu Domu smútku v obci Beňadovo a zabezpečenie finančných
prostriedkov z vlastných zdrojov
c) poveruje starostu obce k vypracovaniu verejného obstarávania na výstavbu podpivničenia
a zhotovenie stropnej dosky Domu smútku a k podpísaniu zmluvy s víťazným uchádzačom
d) berie na vedomie informáciu o výške položkového rozpočtu k predmetnej stavbe

Uznesenie č. 22/2019
a) schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Beňadovo v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b,
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu
Uznesenie č. 23/2019
a) berie na vedomie informácie starostu o projektoch z fondov EÚ

Uznesenie č. 24/2019
a) berie na vedomie návrh na odkúpenie/zámenu pozemkov za účelom rozšírenia miestneho
cintorína
b) poveruje starostu obce dojednať s vlastníkmi pozemkov požiadavky k odkúpeniu
pozemkov na rozšírenie cintorína v obci Beňadovo a v prípade dohody vypracovať návrh
kúpno-predajnej zmluvy

Uznesenie č. 25/2019
a) určuje nižší počet žiakov v triedach podľa § 29 ods. 16 písm. a) školského zákona,
v školskom roku 2019/2020 v Základnej škole s Materskou školou Beňadovo č. 68
Uznesenie č. 26/2019
c) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k stavebnému pozemku C-KN par. č. 331/4, par.
č. 331/11, v k.ú. Beňadovo p. Ondreja Bugaja, trvale bytom Beňadovo č. 115. Stavebníci
musia pri budovaní vodovodnej šachty postupovať v súlade s Dohodou o odbere pitnej vody,

ktorá musí byť uzatvorená ešte predtým, ako sa začnú prípravné práce s pripojením a tiež
s manuálom na vybudovanie šachty
Uznesenie č. 27/2019
a) berie na vedomie informácie o priebehu realizácie prác pri vypracovávaní monografie obce
Beňadovo
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Jaroslav Pepucha, starosta obce
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