UZNESENIE zo dňa 17.08.2018
Obecného zastupiteľstva v Beňadove

Uznesenie č. 27/2018
a) berie na vedomie plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadania

Uznesenie č.28/2018
a) schvaľuje: vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Materskej školy“
b)poveruje starostu obce k vypracovaniu Verejného obstarávania na projektovú
dokumentáciu a následne vypracovaniu žiadosti o NFP na realizáciu projektu ,,Materskej
školy“ a vypracovaniu VO na zhotoviteľa

Uznesenie č.29/2018
a)schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie
,,Materskej školy“ , vo výške 10 000,00 €.
b) 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 doplní
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu

Uznesenie č.30/2018
a) berie na vedomie informácie k Zmene a doplnku Územného plánu obce Beňadovo

Uznesenie č.31/2018
a)berie na vedomie informácie k JPÚ II. etapa v k.u. Beňadovo

Uznesenie č.32/2018
a) berie na vedomie informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí -10.11.2018
b) schvaľuje výkon funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie 2018-2022 v rozsahu
plný úväzok

Uznesenie č. 33/2018
a ) schvaľuje počet poslancov v obecnom zastupiteľstve ,,7“ na celé volebné obdobie
2018-2022
b) schvaľuje jeden volebný obvod pre obec Beňadovo na volebné obdobie 2018-2022

Uznesenie č.34/2018
a) berie na vedomie a súhlasí s prístavbou rodinného domu s.č. 33 a s vyňatím pôdy z PPF,
pre p. Zdena Triebľa, trvale bytom Beňadovo č.33,a to na parcele C-KN č.629/2 ,o výmere
475 m2, záhrada, v k.ú. Beňadovo.
b) ukladá stavebníkovi, dodržať podmienky §127 Občianskeho zákonníka

Uznesenie č. 35/2018
a)schvaľuje nižší počet žiakov v triedach podľa §29 ods.16 písm. a) školského zákona,
v školskom roku 2018/2019 v Základnej škole s Materskou školou Beňadovo č.68

Uznesenie č. 36/2018
a) schvaľuje obec nebude žiadať i finančné prostriedky z EŠIF na ďalšie rozširovanie svojej
kapacity MŠ na svojom území v období minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít
projektu.

.........................................................
Jaroslav Pepucha, starosta obce
Overovatelia
.........................
Pavol Motýľ

..................................
Ing. Vladislav Páterek

