UZNESENIE zo dňa 07.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Beňadove

Uznesenie č. 37/2018
a) berie na vedomie výsledky voľby starostu obce a volieb obecného zastupiteľstva v obci
Beňadovo

Uznesenie č. 38/2018
a) konštatuje, že zvolený starosta obce Jaroslav Pepucha zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce

Uznesenie č. 39/2018
a) konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Jozef Bugaj, Patrik Graňák, Ing. Dominik Iglarčík, Jaroslav
Kubaľák, Pavol Motýľ, Ing. Vladislav Páterek, Ján Páterek

Uznesenie č. 40/2018
a) berie na vedomie vystúpenie zvoleného starostu obce

Uznesenie č. 41/2018
a) schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 42/2018
a) zriaďuje mandátovú komisiu
b) určuje úlohy mandátovej komisie:
- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom
predpísaného sľubu,
- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených
funkcionárov a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva
c) volí predsedu mandátovej komisie: Ján Páterek
členov mandátovej komisie: Ing. Dominik Iglarčík, Patrik Graňák

Uznesenie č. 43/2018
a) poveruje poslanca Pavla Motýľa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 44/2018
a) schvaľuje zástupcu starostu obce Beňadovo p. Pavla Motýľa
Uznesenie č. 45/2018
a) zriaďuje komisiu pre verejný poriadok, sociálnu komisiu, a komisiu pre
poľnohospodárstvo a lesy
b) volí predsedu komisie pre verejný poriadok: Ing. Dominik Iglarčík
členov komisie pre verejný poriadok: Ing. Vladislav Páterek, Jaroslav Kubaľák
predsedu komisie pre sociálnu komisiu: Jaroslav Kubaľák
členov komisie pre sociálnu komisiu: Patrik Graňák, Ján Páterek
predsedu komisie pre poľnohospodárstvo a lesy: Jozef Bugaj
členov komisie pre poľnohospodárstvo a lesy: Ján Páterek, Pavol Motýľ
c) zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
obce Beňadovo - na plnenie povinností obce podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov
d) volí predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Ján Páterek
členov komisie na ochranu verejného záujmu: Jozef Bugaj, Ing. Vladislav Páterek
Uznesenie č. 46/2018
a) schvaľuje poverenie sobášiacich pre toto volebné obdobie p. Jaroslava Pepuchu a p.
Pavla Motýľa

Uznesenie č. 47/2018
a) schvaľuje odmenu poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 20,00 € za zasadanie

Uznesenie č. 48/2018
a) určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov základný plat
starostu podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov
zvýšený o 40% podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov
s účinnosťou od 01.12.2018
Uznesenie č. 49/2018
A/ schvaľuje rozpočet obce Beňadovo bez programovej štruktúry na rok 2019:

Príjmy spolu

Rozpočet na rok 2019
v€
703 286,21

Bežné príjmy

700 286,21

Kapitálové príjmy

0,00

Finančné operácie príjmové

3 000,00

Výdavky spolu

701 813,21

Bežné výdavky

666 072,21

Kapitálové výdavky

27 341,00

Finančné operácie výdavkové

8 400,00

Hospodárenie obce – prebytok

1 473,00

B/ berie na vedomie viacročný rozpočet obce Beňadovo bez programovej štruktúry na roky
2020 – 2021:

Príjmy spolu

Rozpočet na rok
2020
v€
712 979,00

Rozpočet na rok
2021
v€
718 619,00

Bežné príjmy

712 979,00

718 619,00

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Finančné operácie príjmové

0,00

0,00

Výdavky spolu

706 938,00

710 228,00

Bežné výdavky

668 738,00

671 028,00

29 800,00

30 800,00

Finančné operácie výdavkové

8 400,00

8 400,00

Hospodárenie obce

6 041,00

8 391,00

Kapitálové výdavky

C/ berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
D/ schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra obce Beňadovo na rok 2019

Uznesenie č. 50/2018
a) schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 1/2014 pre ŠK Beňadovo vo
výške 4 000,00 € na rok 2019 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. 51/2018
a) schvaľuje Návrh Dodatku č. 9 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. 52/2018
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. 53/2018
a) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k stavebnému pozemku par. č. KN-C 507/305,
v k.ú. Beňadovo, pre p. Antona Holubjaka a manž. Máriu Holubjakovú, trvale bytom
Beňadovo č. 61. 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 s vodomerom,
b) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k rodinnému domu so súp.č. 142, v k.ú. Beňadovo,
pre p. Augustína Pátereka, trvale bytom Beňadovo č. 142. Stavebník musí 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 s vodomerom,
c) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k rodinnému domu so súp.č. 39, v k.ú. Beňadovo,
pre p. Štefana Rambalu, trvale bytom Beňadovo č. 39. Stavebník musí 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
s vodomerom,
d) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k rodinnému domu so súp.č. 73, v k.ú. Beňadovo,
pre p. Miroslava Podstreleného, trvale bytom Beňadovo č. 73. Stavebník musí 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 s vodomerom,

e) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k rodinnému domu so s.č. 222, postavený na par.
KN-C 507/91, v k.ú. Beňadovo, pre p. Petra Pátereka, trvale bytom Beňadovo č. 142. Stavebník
musí 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 s vodomerom,
f) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k stavebnému pozemku par. č. KN-C 507/281,
v k.ú. Beňadovo, pre p. Jána Brandysa a manž. Pavlínu Brandysovú, trvale bytom Beňadovo
č. 64. 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 s vodomerom,
g) berie na vedomie a súhlasí s výstavbu rodinného domu a s vyňatím pôdy z PPF, pre p.
Jozefa Triebeľa a manž. Simonu Triebľovú, trvale bytom Beňadovo č. 82, 029 63 p. Mútne,
a to na pozemku, novovytvorenej parcele C-KN č. 615/2, ostatné plochy, o výmere 313 m2,
v k.ú. Beňadovo.
h) ukladá stavebníkom dodržať podmienky § 127 Občianskeho zákonníka
i) berie na vedomie a súhlasí s výstavbu garáže a s vyňatím pôdy z PPF, pre p. Petra Motýľa
a manž. Annu Motýľovú, trvale bytom Beňadovo č. 99, 029 63 p. Mútne, a to na pozemku,
novovytvorenej parcele C-KN č. 507/320, ostatné plochy, o výmere 315 m2 a par. č. C-KN
507/319, ttp, o výmere 29 m2, v k.ú. Beňadovo.
j) ukladá stavebníkom dodržať podmienky § 127 Občianskeho zákonníka
k) berie na vedomie a súhlasí s výstavbu „Potraviny FRESH - stavebné úpravy a prístavba“
a s vyňatím pôdy z PPF, pre p. Slávomíra Rambalu, trvale bytom Beňadovo č. 183, 029 63 p.
Mútne, a to na pozemku, parcele C-KN č. 253/1, o výmere 387 m2 a par. C-KN č. 253/2
o výmere 92 m2, v k.ú. Beňadovo.
l) ukladá stavebníkovi dodržať podmienky § 127 Občianskeho zákonníka
Uznesenie č. 54/2018
a) schvaľuje prijatie do pracovného pomeru na základe Dohody o pracovnej činnosti p. Máriu
Bugajovú, Beňadovo č. d. 115, na pozíciu opatrovateľky pre dôchodkyňu p. Apolóniu
Hušlovú, Beňadovo č. d.11, s pracovným úväzkom 4 hodiny/denne
Uznesenie č. 55/5018
a) schvaľuje úhradu finančných nákladov za dopravu futbalistov ŠK Beňadovo za II.
polrok/2018
Uznesenie č. 56/2018
a) schvaľuje
 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Výstavba novej materskej školy
Beňadovo“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,
 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 11 909,99 €



zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

Uznesenie č. 57/2018
a) schvaľuje obstaranie a montáž plastových okien a garážových brán na Prístavbu požiarnej
zbrojnice, na základe predložených cenových ponúk od firmy Peter Katrák, Klin č. 99, 029 41
Klin
b) schvaľuje obstaranie materiálu na výstavbu vodovodu v lokalite Hájisko od firmy
STAVPOČ, s.r.o., Vojenské 812, 029 01 Námestovo
Uznesenie č. 58/2018
a) berie na vedomie informácie starostu o potrebe zvýšiť mesačný príspevok za pobyt dieťaťa
v materskej škole
b) poveruje starostu vypracovať návrh Dodatku k VZN č. 1/2018 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Beňadovo
c) berie na vedomie informácie starostu o potrebe upraviť poplatok za komunálny odpad
d) poveruje starostu vypracovať návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad

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

Overovatelia
.................................
Jozef Bugaj

...................................
Ing. Dominik Iglarčík

