UZNESENIE zo dňa 26.04.2019
Obecné zastupiteľstvo v Beňadove
Uznesenie č. 06/2019
a) schvaľuje program rokovania OZ
b) berie na vedomie plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 07/2019
a) poveruje p. Mariána Grígeľa a Mgr. Renátu Pavčovú zriadením realizačného tímu za
účelom vypracovania monografie obce Beňadovo

Uznesenie č. 08/2019
a) schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Beňadovo č. 1/2019 o obrade uvítania detí
do života a finančnej podpore pre narodené dieťa s účinnosťou od 01.06.2019
b) ukladá starostovi schválené VZN č. 1/2019 zverejniť na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce Beňadovo do 10 dní odo dňa schválenia
Uznesenie č. 9/2019
a) schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka
Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beňadovo s účinnosťou od 01.06.2019
b) ukladá starostovi schválený Dodatok k VZN č. 2/2012 zverejniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Beňadovo do 10 dní odo dňa schválenia
Uznesenie č. 10/2019
a) schvaľuje rekonštrukciu kuchyne v budove Obecného úradu s kultúrnym domom
a zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce
b) schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu kuchyne
v celkovej výške 5 000,00 €
Uznesenie č. 11/2019
a) berie na vedomie informácie starostu o priebehu JPÚ – Hájisko , Staré Hájisko,
Poddžetisko, Podháj a o plánovaných komplexných pozemkových úpravách

Uznesenie č. 12/2019
a) schvaľuje projekt s názvom „Wifi pre teba v obci Beňadovo – zvýšenie pokrytia
širokopásmovým internetom v obci“ – výška maximálneho celkového spolufinancovania

projektu zo strany obce Beňadovo z celkových oprávnených výdavkov je 5% z predloženého
projektu, do výšky maximálne 750,00 €, slovom: sedemstopäťdesiat eur, kód výzvy OPII2018/7/1/DOP

Uznesenie č. 13/2019
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. 14/2019
a) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na par. KN-E 8756/1 o výmere
196 m2, v k.ú. Beňadovo, od žiadateľa p. Dominika Kováľa, trvale bytom Beňadovo č. 97
b) poveruje starostu zistiť podmienky predaja uvedeného pozemku
c) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku na par. KN-C 474/172
o výmere 400 m2, v k.ú. Beňadovo, od žiadateľa p. Miroslava Hušlu, trvale bytom Beňadovo
č. 106
d) poveruje starostu zistiť podmienky predaja uvedeného pozemku
e) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na par. KN-C 474/86, o výmere
127 m2, v k.ú. Beňadovo, od žiadateľa p. Tomáša Triebeľa, trvale bytom Beňadovo č. 159
f) poveruje starostu zistiť podmienky predaja uvedeného pozemku
g) berie na vedomie a súhlasí s výstavbu rodinného domu s garážou a s vyňatím pôdy z PPF,
pre p. Petra Socháňa a manž. Annu Socháňovú, trvale bytom Beňadovo č. 83, 029 63 p. Mútne,
a to na pozemku, novovytvorenej parcele C-KN č. 429/29, ttp., o výmere 382 m2, v k.ú.
Beňadovo.
h) ukladá stavebníkom dodržať podmienky § 127 Občianskeho zákonníka
g) berie na vedomie a súhlasí s výstavbu rodinného domu a s vyňatím pôdy z PPF, pre p.
Dominika Motýľa a manž. Nikolu Motýľovú, trvale bytom Beňadovo č. 99, 029 63 p. Mútne,
a to na pozemku, novovytvorenej parcele C-KN č. 161/3, o výmere 327 m2, v k.ú. Beňadovo.
h) ukladá stavebníkom dodržať podmienky § 127 Občianskeho zákonníka
g) berie na vedomie a súhlasí s dodatočným stavebným povolením na výstavbu rodinného
domu a s vyňatím pôdy z PPF, pre p. Štefana Bugaja a manž. Darinu Bugajovú, trvale bytom
Beňadovo č. 121, 029 63 p. Mútne, a to na pozemku, novovytvorenej parcele C-KN č. 429/21,
o výmere 21 m2, par, C-KN 429/19, o výmere 37 m2, parc. C-KN 429/27, o výmere 37 m2
a parc. 429/26, o výmere 88 m2, v k.ú. Beňadovo.
h) ukladá stavebníkom dodržať podmienky § 127 Občianskeho zákonníka

Uznesením č. 15/2019
a) menuje za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Beňadovo (DHZO) p. Ľubomíra
Triebeľa, nar. 31.07.1975, trvale bytom Beňadovo č. 137, 029 63 Beňadovo

.........................................................
Jaroslav Pepucha, starosta obce

Overovatelia
.................................
Pavol Motýľ

..................................................
Jaroslav Kubaľák

