UZNESENIE zo dňa 22.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Beňadove

Uznesenie č. 13/2018
b) berie na vedomie plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 14/2018
a) berie na vedomie informácie starostu o projektoch z fondov EÚ a plánovaných investíciách
v roku 2018

Uznesenie č. 15/2018
a) schvaľuje návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Beňadovo na obdobie rokov
2018-2023
b) ukladá starostovi schválený Komunitný plán sociálnych služieb zverejniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Beňadovo do 10 dní odo dňa schválenia.

Uznesenie č. 16/2018
a) berie na vedomie informácie k procesu schvaľovania Zmeny a doplnku č. 1 územného
plánu obce Beňadovo

Uznesenie č. 17/2018
a) schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Beňadovo č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Beňadovo s účinnosťou od 10.07.2018
b) ukladá starostovi schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 zverejniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Beňadovo do 10 dní od schválenia.

Uznesenie č. 18/2018
a) schvaľuje Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Beňadovo č. 4/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od
10.07.2018
b) ukladá starostovi schválený Dodatok č. 4 k VZN č. 4/2012 zverejniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Beňadovo do 10 dní od schválenia.

Uznesenie č. 19/2018
a) berie na vedomie a schvaľuje návrh Zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území
obce Beňadovo s firmou Brantner Fatra, s.r.o. ,Ul. Robotnícka 20, 036 01 Martin,
Uznesenie č. 20/2018
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a odborné stanovisko k záverečnému účtu obce
Beňadovo za rok 2017,
b) berie na vedomie audítorskú správu z overenia riadnej účtovnej závierky Obce Beňadovo
za rok 2017.

Uznesenie č. 21/2018
a) jednohlasne schvaľuje Záverečný účet obce Beňadovo za rok 2017 a celoročné
hospodárenie bez výhrad,
b) jednohlasne schvaľuje použitie prebytku vo výške 63 907,48 €, 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 63 907,48 €,

Uznesenie č. 22/2018
a) schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na:





na odstránenie havarijného stavu majetku obce: na nevyhnutné opravy chodníka a
vstupnej brány v cintoríne, vo výške 2338,00 €
nákup traktorovej kosačky – Cub cadet XT2 QR106 KAWASAKI, v celkovej
hodnote 3014,91€
rekonštrukciu priestorov pre účely materskej školy v budove Kultúrneho domu
Beňadovo, vo výške 13 000,- €
rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci v celkovej výške
35 000,00€

b) schvaľuje rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Beňadovo
a zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov,
c) poveruje starostu obce k vypracovaniu verejného obstarávania k rekonštrukcii verejného
osvetlenia a k podpísaniu zmluvy s víťazným uchádzačom,

Uznesenie č. 23/2018
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

Uznesenie č. 24/2018
a) schvaľuje projekt pozemkových úprav JPÚ podľa priloženého obvodu pozemkov,
b) schvaľuje finančné prostriedky na zabezpečenie projektu JPÚ do doby, pokiaľ nebude
zvolané valné zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav, na ktorom bude založené
Združenie a navrhnuté uznesenie na schválenie, s tým, že po tomto valnom zhromaždení
finančná garancia vykonateľnosti projektu pozemkových úprav prejde z obce na
novozaložené Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Beňadovo a obec sa stane iba
účastníkom pozemkových úprav.

Uznesenie č. 25/2018
a) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k rodinnému domu s.č. 170, postavený na pozemku
par. č. KN-C 347/2, v k.ú. Beňadovo, pre p. Jozefa Páterka a manž. Evu Páterkovú, trvale
bytom Beňadovo č. 170. 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) berie na vedomie a súhlasí s výstavbu rodinného domu a s vyňatím pôdy z PPF, pre p.
Antona Holubjaka, trvale bytom Mútne č. 318, 029 63 Mútne a manž. Máriu Holubjakovú,
rod. Bugajovú, trvale bytom Beňadovo č. 61, a to na pozemku, novovytvorenej parcele C-KN
č. 507/305, trvale trávne porasty, o výmere 181 m2, v k.ú. Beňadovo. Uvedená parcela bola
vytvorená na základe geometrického plánu č. 17883369-051/2017, vyhotoveného firmou
GEODET – Jozef Kupčulák, Hattalova 341, 029 01 Námestovo, zo dňa 05.06.2017,

Uznesenie č. 26/2018
a) schvaľuje obstaranie traktorovej kosačky Cub Cadet XT2 QR106, na základe
predložených cenových ponúk od firmy Janckulík, s.r.o., Hviezdoslavovo nám 201, 029 01
Námestovo,
b) berie na vedomie informácie k plánovanej výstavbe Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ
Beňadovo,
c) poveruje starostu obce k vypracovaniu 3 D návrhu a projektovej dokumentácie na výstavbu
Školskej jedálne

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

Overovatelia
.................................
Patrik Graňák

.................................
Mária Rambalová

