UZNESENIE zo dňa 24.03.2017
Obecného zastupiteľstva v Beňadove
Uznesenie č. 01/2017
a) berie na vedomie plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadania

Uznesenie č.02/2017
a) schvaľuje vypracovanie ţiadosti ŢoNFP a VO na realizáciu projektu „Zníţenie
energetickej náročnosti obecného úradu s kultúrnym domom v obci Beňadovo“ s celkovými
oprávnenými výdavkami projektu vo výške 245 591,76€
b) schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie modernizáciu , rekonštrukciu el.
rozvádzačov osvetlenia obecného úradu s kultúrnym domom
c) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na
 spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% - 12 279,59 €
 neoprávnené výdavky vo výške 10 350,73 €.

Uznesenie č.03/2017
a) schvaľuje návrh kúpnej zmluvy medzi kupujúcou obcou Beňadovo a predávajúcou Annou
Forgáčovou, r. Rambalovou, bytom Beňadovo č. 83, na odkúpenie pozemkov pod výstavbu
MK k cintorínu a k Domu smútku, podľa predloţeného GP č. 36433730-94/2015,
vyhotoveným Geodetickou kanceláriou – GEODIBDIAK, Geodetické a kartografické práce,
Veličná č.380, 027 54 Veličná.
Predmetom odkúpenia je pozemok, pod výstavbu MK k cintorínu a k Domu smútku,
novovytvorená parcela CKN č. 180/6, ostatné plochy o výmere 93 m2, v podiele 1/24, parc. C
KN č. 402/29, ostatné plochy o výmere 2 m2, parc. C KN č. 402/20 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 21 m2, v podiele 1/24, parc. C KN č. 402/15 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 20 m2, v podiele 1/24, parcela EKN č. 29/1 trvalé trávne porasty o výmere 37 m2,
v podiele 1/24, EKN č. 29/2 trvalé trávne porasty o výmere 16 m2, v podiele 1/24 úč.
Kúpna cena bola schválená na sumu 1,-€ pre predávajúcu. Kúpna cena bude vyplatená pri
podpise kúpnej zmluvy.
b) schvaľuje návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov medzi kupujúcou obcou
Beňadovo a predávajúcou PaedDr. Evou Graňákovou, r. Kvašnicovou, bytom Beňadovo č.
158, pod stavbu „9489-Beňadovo-Pod Dzetisko – zahustenie TS pre IBV“ , podľa
predloţeného GP č. 36433756-05/2017, zo dňa 27. 01. 2017, vyhotovený Geodetickou
kanceláriou – DIBDIAKGEO, s.r.o., ul. Beňovolehotská 2131/5, 026 01 Dolný Kubín, ktorú
predloţil starosta obce.
Predmetom odkúpenia je pozemok, pod stavbu „9489-Beňadovo-Pod Dzetisko – zahustenie
TS pre IBV“, novovytvorená parcela CKN č. 427/9, orná pôda o výmere 31 m2, v podiele
1/1. Kúpna cena bola schválená na sumu 10,00€/m2 pre predávajúcu. Kúpna cena bude

vyplatená pri podpise kúpnej zmluvy

Uznesenie č.04/2017
a) berú na vedomie informáciu o odpredaj obecného pozemku E –KN , časť parcely č.
4613/1- 6028m2, časť parcely 4611/1- 3785m2 a časť parcely č. 4611/2- 443m2, uvedených
na LV č. 941, v k.ú. Beňadovo pre podnikateľa .
b) poverujú starostu obce vyjednať cenu nie niţšiu ako 6 €/m2

Uznesenie č.05/2017
a) berie na vedomie informácie starostu obce o projektoch EU
b) schvaľuje návrh zmluvy a dodatku č.1 a 2 :Rozšírenie vodovodu – Lokalita Krajisko

Uznesenie č.06/2017
a) berie na vedomie a schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Beňadovo č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované
sociálne sluţby podľa predloţeného návrhu
b) ukladá starostovi schválený dodatok VZN č.1/2012 zverejniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Beňadovo do 10 od schválenia

Uznesenie č. 07/2017
a) schvaľuje návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beňadovo č.
3/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beňadovo podľa predloţeného návrhu
b) ukladá starostovi schválený dodatok VZN č.3/2011 zverejniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Beňadovo do 10 od schválenia

Uznesenie č.08/2017
a) jednohlasne schvaľuje Záverečný účet obce 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) jednohlasne schvaľuje pouţitie prebytku v sume 36 190,06 € , 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 : - tvorba rezervného fondu 36 190,06 €
c) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016
d) berie na vedomie audítorskú správu z overenia riadnej účtovnej závierky Obce Beňadovo
za rok 2016

Uznesenie č.09/2017
a) schvaľuje výstavbu MK-Krajisko
b) schvaľuje čerpanie prostriedkov z rezervného fondu na výstavbu MK Krajisko
c) schvaľuje návrh zmluvy o dielo na výstavbu Účelovej komunikácie – lokalita Krajisko

Uznesenie č.10/2017
a) schvaľuje výstavbu rodinného domu a súhlasí s vyňatím pôdy z PPF, po doloţení
všetkých dokladov na stavebný úrad a s podmienkou vybudovania inţinierskych sieti na
vlastné náklady pre p. Juraja Motýla a manţ. Moniku Motýlovú ,rod. Iglarčíkovú ,obaja trvale
bytom Beňadovo 99,a to na parcele C-KN č. 507/302 ostatné plochy o výmere 393m2,v k.ú.
Beňadovo. Uvedená parcela bola vytvorená na základe GP č. 37361007-14/2017 zo dňa
21.03.2017
b) ukladá stavebníkovi, dodrţať podmienky §127 Občianskeho zákonníka
c) schvaľuje výstavbu rodinného domu a súhlasí s vyňatím pôdy z PPF, po doloţení všetkých
dokladov na stavebný úrad a s podmienkou vybudovania inţinierskych sieti na vlastné
náklady pre p. Tomáša Majdu , a manţ. Veronika Majdová ,rod. Tomašáková , bytom
Beňadovo 123,a to na parcele KN-C 474/173 o výmere 240m2,v k.ú. Beňadovo. Uvedená
parcela bola vytvorená na základe GP č. 46193537-235/2016 vypracovaného Ing. Jurajom
Karolčíkom .
d) ukladá stavebníkovi, dodrţať podmienky §127 Občianskeho zákonníka
e) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k stavebnému pozemku par.č. KN-C 474/173
v k.ú.Beňadovo p. Tomáša Majdu , a manţ. Veronika Majdová ,rod. Tomašáková ,bytom
Beňadovo 123.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 tieţ s manuálom na vybudovanie šachty s vodomerom.
f) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k stavebnému pozemku par.č. KN-C 507/283
v k.ú. Beňadovo p. Martin Ondrek a manţ. Adriána Ondreková ,rod. Tomašáková ,bytom
Beňadovo 96.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 tieţ s manuálom na vybudovanie šachty .
g) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k rodinnému domu s.č. 47 p. Jozefa Rambala ,
menovaný musí 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 tieţ s manuálom na vybudovanie šachty .
h) súhlasí s prerušením dodávka pitnej vody s obecného vodovodu k rodinnému domu s.č. 37
p. Petra Podstreleného .

i) schvaľuje výstavbu rodinného domu s garáţou a s výstavbou samostatnej garáţe , súhlasí
s vyňatím pôdy z PPF, pre p. Mariana Kampu a manţ. Katarínu Kampovú ,rod. Peldovú,
obaja trvale bytom Beňadovo 63 a to na parcele KN-C č. 610/3 o výmere 124m2, ostatné
plochy a par. KN-C č. 610/2 o výmere 333m2,trvalá trávne porasty v k.ú. Beňadovo. Uvedené
parcely boli vytvorené na základe GP č. 37361007-37/2017 vyhotoveného Ing. Pavlom
Dibdiakom.
j) ukladá stavebníkovi, dodrţať podmienky §127 Občianskeho zákonníka
k) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k stavebnému pozemku par.č. KN-C. 610/3
o výmere 124m2, ostatné plochy a par. KN-C č. 610/2 o výmere 333m2,trvalá trávne porasty
v k.ú. Beňadovo p. Mariana Kampu a manţ. Katarínu Kampovú ,rod. Peldovú, obaja trvale
bytom Beňadovo 63 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 tieţ s manuálom na vybudovanie šachty .
l) schvaľuje výstavbu rodinného domu s garáţou a súhlasí s vyňatím pôdy z PPF, pre p.
Jaroslava Pepuchu, trvale bytom Beňadovo 9 a to na parcele KN-C č. 621/2 o výmere 296m2,
ostatné plochy v k.ú. Beňadovo. Uvedená parcela bola vytvorená na základe GP č. 3736100734/2017 vyhotoveného Ing. Pavlom Dibdiakom.
m) ukladá stavebníkovi, dodrţať podmienky §127 Občianskeho zákonníka
n) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k stavebnému pozemku par.č. KN-C. 621/2
o výmere 296m2, ostatné plochy v k.ú. Beňadovo p. Jaroslava Pepuchu trvale bytom
Beňadovo 9. Stavebník musí 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 tieţ s manuálom na vybudovanie šachty .
o) schvaľuje výstavbu rodinného domu a garáţe tak tieţ súhlasí s vyňatím pôdy z PPF, pre
p. Rastislava Kaváľa a manţ. Luciu Kováľovú , rod. Klusovú trvale bytom Beňadovo 103 a
to na parcele KN-C č. 632/2 o výmere 492m2 a parcela KN-C č. 632/3 o výmere 146 m2 v
k.ú. Beňadovo.
p) ukladá stavebníkovi, dodrţať podmienky §127 Občianskeho zákonníka
r) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k stavebnému pozemku par.č. KN-C. 632/2
o výmere 492m2, ostatné plochy a parcela KN-C č. 632/3 o výmere 146 m2 v k.ú. Beňadovo
p. Rastislava Kaváľa a manţ. Luciu Kováľovú , rod. Klusovú trvale bytom Beňadovo 103.
Stavebník musí 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 tieţ s manuálom na vybudovanie šachty .
s) schvaľuje ţiadosť o dodatočné stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu a súhlasí
s vyňatím pôdy z PPF, pre p. Janu Bugajovú rod. Páterkovú a manţ. Michala Bugaja , trvale
bytom Beňadovo 138 a to na parcele KN-C č. 641/2 o výmere 123m2 a parcele č. 641/3 vo
výmere 81 v k.ú. Beňadovo. Uvedená parcela bola vytvorená na základe GP č. 3736100741/2017 vyhotoveného Ing. Pavlom Dibdiakom.

t) ukladá stavebníkovi, dodrţať podmienky §127 Občianskeho zákonníka
u) súhlasí s pripojením na obecný vodovod k stavebnému pozemku parcela KN-C č. 641/2
o výmere 123m2 a parcela č. 641/3 vo výmere 81 v k.ú. Beňadovo p.Jany Bugajovej rod.
Páterkovej a manţ. Michala Bugaja , trvale bytom Beňadovo 138 . Stavebník musí 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 tieţ s manuálom na
vybudovanie šachty .
v) schvaľuje ,, Prístavbu kaplnky ku kostolu“ pre Rímsko-katolícky farský úrad Mútne
v zastúpení Mgr. Andreja Barnáša a to na parcele KN-C č. 2/1 o výmere 54,7 m2 v k.ú.
Beňadovo. Uvedená parcela bola vytvorená na základe GP č. 37361007-42/2017
vyhotoveného Ing. Pavlom Dibdiakom.
i) ukladá stavebníkovi, dodrţať podmienky §127 Občianskeho zákonníka

Uznesenie č.11/2017
a) schvaľuje úpravu rozpočtu obce Beňadovo a ZŠ s MŠ 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 priloţeného
návrhu

Uznesenie č. 12/2017
a) berie na vedomie ponuku pracovného miesta na údrţbu verejných priestranstiev
b) schvaľuje prijatie do pracovného pomeru p. Vendelína Hušla , bytom Beňadovo č.64
c) schvaľuje návrh zmluvy o likvidácií odpadu
d ) berie na vedomie informácie starostu obce o dlţníkovi Víťazoslavovi Vraňákovi , bytom
Beňadovo 112, ktorý ma nedoplatky za komunálny odpad, odber pitnej vody a dani
z nehnuteľnosti.
e ) nariaďuje dlţníkovi splatiť nedoplatky za minulé roky na základe vypracovaného
splátkového kalendára , odpúšťa dlţníkovi poplatok za komunálny odpad na rok 2017 za
manţelku a deti .

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

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

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

