UZNESENIE zo dňa 20.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Beňadove

Uznesenie č. 33/2017
b) berie na vedomie plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 34/2017
a) berie na vedomie informácie starostu o projektoch z fondov EÚ
Uznesenie č. 35/2017
A/ schvaľuje rozpočet obce Beňadovo bez programovej štruktúry na rok 2018:

Príjmy spolu

Rozpočet na rok 2018
v€
674 034,00

Bežné príjmy

638 444,00

Kapitálové príjmy

0,00

Finančné operácie príjmové

35 590,00

Výdavky spolu

672 786,00

Bežné výdavky

594 492,00

Kapitálové výdavky

69 894,00

Finančné operácie výdavkové

8 400,00

Hospodárenie obce – prebytok

1 248,00

B/ berie na vedomie viacročný rozpočet obce Beňadovo bez programovej štruktúry na roky
2019 – 2020:

Príjmy spolu

Rozpočet na rok
2019
v€
638 366,00

Rozpočet na rok
2020
v€
641 713,00

Bežné príjmy

638 366,00

641 713,00

0,00

0,00

Kapitálové príjmy

Finančné operácie príjmové

0,00

0,00

Výdavky spolu

612 267,00

614 428,00

Bežné výdavky

586 613,00

588 518,00

17 170,00

17 341,00

8 484,00

8 569,00

26 099,00

27 285,00

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

C/ berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
Uznesenie č. 36/2017
a) schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2014 pre ŠK Beňadovo vo
výške 3 500,00 € na rok 2018 na podporu všeobecne prospešných služieb- činnosť ŠK
Beňadovo.
b) poveruje starostu obce vypracovať zmluvu o poskytnutí dotácie so Športovým klubom
obce Beňadovo a zverejniť túto zmluvu na internetovej stránke obce.
Uznesenie č. 37/2017
a) schvaľuje Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Beňadovo
b) ukladá starostovi schválený Dodatok k VZN č. 4/2009 zverejniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Beňadovo do 10 dní od schválenia.
Uznesenie č. 38/2017
a) berie na vedomie predložený návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Beňadovo
b) schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadovo podľa
predloženého návrhu s účinnosťou od 01.01.2018
b) ukladá starostovi schválené Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Beňadovo zverejniť na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Beňadovo do 10 dní od
schválenia.
Uznesenie č. 39/2017
a) schvaľuje - návrh Zmluvy o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov
medzi pôvodcom odpadu: Obec Beňadovo a spracovateľom: Peter Bolek – EKORAY, ktorej
predmetom je spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
- návrh Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných
údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa medzi poskytovateľom:
osobnyudaj.sk, s.r.o. a prevádzkovateľom: Obec Beňadovo
b) poveruje starostu obce zmluvy podpísať a zverejniť na internetovej stránke obce Beňadovo

Uznesenie č. 40/2017
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
b) schvaľuje úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Beňadovo v zmysle
ustanovenia §14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. podľa priloženého návrhu

Uznesenie č. 41/2017
a) berie na vedomie informácie starostu obce k plánovanej realizácii komplexných pozemkových
úprav v katastrálnom území Beňadovo

Uznesenie č. 42/2017
a) schvaľuje výstavbu rodinného domu a súhlasí s vyňatím pôdy z PPF, pre p. Pavla Laceka,
trvale bytom Mútne č. 194, 029 63 Mútne a manž. Annu Lacekovú, rod. Zvrteľovú, trvale
bytom Beňadovo č. 129 a to na pozemku, novovytvorenej parcele C-KN č. 629/2, trvale
trávne porasty, o výmere 311 m2. Uvedená parcela bola vytvorená na základe geometrického
plánu č 255/2017, vyhotoveného firmou Brandys, s.r.o., Námestovo, zo dňa 04.09.2017
b) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k stavebnému pozemku na parc. E-KN 4458, 4457, 4456,
v k.ú. Beňadovo p. Petra Socháňa a manž. Anny Socháňovej, trvale bytom Beňadovo č. 83. 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

Uznesenie č. 43/2017
a) schvaľuje obstaranie chladiaceho zariadenia pre uloženie zosnulých – Katafalk do
Kaplnky pri kostole, na základe predložených cenových ponúk od firmy SERVIS LINE,
s.r.o., Vynohrady 1, 940 01 Nové Zámky
b) schvaľuje obstaranie 2 autobusových zastávok, podľa predložených cenových ponúk od
firmy Božena Hricová – INFORMAČNÉ VITRÍNY, Kamenná 202/40, 966 22 Lutina

Uznesenie č. 44/2017
a) schvaľuje - vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie pre obstaranie Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN-O Beňadovo
- zabezpečenie realizácie spracovania územnoplánovacej dokumentácie v súlade
s podmienkami poskytnutia dotácie,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovanej územnoplánovacej
dokumentácie najmenej vo výške 20% oprávnených nákladov v súlade s podmienkami

poskytnutia dotácie.
b) súhlasí s procesom obstarávania a zaväzuje sa, že proces obstarávania a schvaľovania

územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie
c) berie na vedomie Zápisnicu z výkonu štátneho zdravotného dozoru z RUVZ Dolný Kubín, zo dňa
08.12.2017, kontrolovaného zariadenia Materskej školy v Beňadove

Uznesenie č. 43/2017
a) schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a na základe § 4 ods. 2 druhá veta zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho (základného)
platu starostu obce Beňadovo o 30% mesačne s účinnosťou od 01.01.2018.

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

...............................................
............................................
Patrik Graňák

Ing. Vladimír Páterek

