Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 09.07.2018
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bíňovciach
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a prezentácia poslancov
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Schválenie prenájmu nebytových obecných priestorov
Komunálne voľby:
-určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bíňovce a volebných obvodov v obci
Bíňovce na volebné obdobie 2018 – 2022
- určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Bíňovce pre volebné obdobie 2018-2022
7. Rozpočtové opatrenia
8. Diskusia
9. Záver

1. Otvorenie a prezentácia poslancov na zasadnutí
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili :
Prítomní : starostka obce p. Mária Cádrová
poslanci OZ : Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová, p. Alžbeta Šikulová,
Ing. Marek Orság, p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová
Neprítomní poslanci: Ostatní prítomní: p. Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
p. Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce privítala prítomných a
vykonala prezentáciu poslancov. Skonštatovala, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
zúčastnilo 7 poslancov zo 7 poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Mária Klukavá, Ing. Marek Orság
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce p. Mária Cádrová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia.

4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 12.6.2018 boli prijaté uznesenia č. 12 až 28. V závere starostka
skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Schválenie prenájmu nebytových obecných priestorov
Starostka pripomenula poslancom, že na minulom zasadnutí v súlade s článkom 6
Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov oznámila osobný záujem vo veci
prenájmu obecných priestorov, nakoľko žiadosť o prenájom si podala jej blízka osoba (§116
Občianskeho zákonníka) – sestra Ingrid Krajčírovičová a poslanci uvedenú informáciu zobrali
na vedomie.
Starostka zároveň konštatovala, že na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol
schválený spôsob prenájmu obecných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove so
súpisným č.260, parcela č. 190/9 v k.ú. Bíňovce, zapísanej na LV 600 o výmere 60 m2
a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v časti budovy so súpisným číslom 133, parcela
č. 190/10 v k.ú. Bíňovce, zapísanej na LV 600 o výmere 10 m2 Ingrid Krajčírovičovej,
Bíňovce 201, IČO 48338460 postup podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prenájom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Zároveň bola schválená výška nájmu 110,- Eur mesačne a doba nájmu na 10 rokov.
Uvedený zámer bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce. V zákonnej lehote
neboli obci doručené žiadne námietky voči uvedenému zámeru.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová, Ing.Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili prenájom obecných nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v budove so súpisným č.260, parcela č. 190/9 v k.ú. Bíňovce, zapísanej na
LV 600 o výmere 60 m2 a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v časti budovy so
súpisným číslom 133, parcela č. 190/10 v k.ú. Bíňovce, zapísanej na LV 600 o výmere 10 m2
Ingrid Krajčírovičovej, Bíňovce 201, IČO 48338460 postup podľa § 9a ods. 9 písm. c/
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prenájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, výška nájmu 110 Eur mesačne a dobu nájmu 10 rokov,
jednohlasne.
Zdôvodnenie : Žiadateľka v uvedených priestoroch najskôr viac ako 2 roky pracovala ako
zamestnankyňa ( predavačka ), následne od 16.10.2015 v uvedených priestoroch podniká.
Priestory využíva ako predajňu potravín, pekárskych výrobkov, mliečnych a mäsových
výrobkov, alkoholických a nealkoholických nápojov, ovocia, zeleniny, mrazených výrobkov,
drogérie, tabakových výrobkov a rozličného tovaru. Povinnosti vyplývajúce z nájomnej
zmluvy si riadne plní. Prevádzka slúži obyvateľom obce, ktorí ju vo veľkom počte využívajú.
Je predpoklad, že predajňa bude naďalej dobre slúžiť občanom.

6. Komunálne voľby
Starostka obce oboznámila poslancov s Rozhodnutím predsedu NR SR zo dňa 6.júla
2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí. Deň konania volieb je 10. novembra
2018. V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 OZ podľa zákona
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (§ 166) určuje volebný obvod a počet poslancov obecného zastupiteľstva v ňom a
ďalej určuje obsah výkonu funkcie starostu (§ 11 ods. 4 písm. i Zákona o obecnom zriadení).
Pre voľby starostu obce tvorí obec jeden jednomandátový obvod a pre voľbu poslancov tvorí
obec jeden volebný obvod s počtom poslancov 7.
Od počtu obyvateľov obce závisí aj počet podpisov od voličov podporujúcich kandidatúru
nezávislého kandidáta pre voľby poslancov OZ a voľby starostu obce. Podľa prílohy č. 1
volebného kódexu Obec Bíňovce spadá svojim počtom trvale žijúcich osôb do kategórie od
501 do 2000 osôb, čo znamená minimálne 100 podpisov voličov podporujúcich kandidatúru
nezávislého kandidáta.
Poslanci uvedené stanovisko vzali na vedomie.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová, Ing.Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili vytvorenie 1 volebného
obvodu pre voľbu poslancov a 1 volebného jednomandátového obvodu pre voľbu starostu na
volebné obdobie 2018-2022 .

Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová, Ing.Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili počet poslancov 7 na celé
volebné obdobie 2018-2022.

Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová, Ing.Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili rozsah výkonu funkcie starostu
– plný úväzok na celé volebné obdobie 2018 - 2022 .

7.

Rozpočtové opatrenia

Ekonómka obce p. Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými
opatreniami č. 30-57/2018 vykonanými za obdobie od 1.5.2018-30.06.2018. Jednotlivé
rozpočtové opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č.1)
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 30-57/2018 zobrali na vedomie.
Rozpočtové opatrenie č.58/2018 - čerpanie rezervného fondu vo výške 7 000,- Eur - zámer
vybudovanie obecnej úžitkovej studne na zavlažovanie zelene v oddychovej zóne pri kostole
na parcele č. 256/1 v k.ú. Bíňovce. Studňa bude slúžiť na zavlažovanie oddychovej zóny,
cintorína, ihriska, pre potreby DHZ a zároveň všetkým občanom.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Proti
Zdržal sa

1
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta
Šikulová,
Ing. Marián Novák, Mgr. Katarína
Malovcová
p. Anna Balažovičová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočtové opatrenie č.58/2018 – čerpanie
rezervného fondu na vybudovanie obecnej úžitkovej studne na zavlažovanie zelene na parcele
č. 256/1 v k. ú. Bíňovce, nadpolovičnou väčšinou.
Rozpočtové opatrenie č.59/2018 čerpanie rezervného fondu vo výške 4 000,- Eur - zámer
štúdie, administratíva a projektová dokumentácia na investičnú výstavbu.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Proti
Zdržal sa

1
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta
Šikulová,
Ing. Marián Novák, Mgr. Katarína
Malovcová
p. Anna Balažovičová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočtové opatrenie č.59/2018 – čerpanie
rezervného fondu na štúdie, administratívu a projektovú dokumentáciu na investičnú
výstavbu, nadpolovičnou väčšinou.
17. Rôzne
Starostka ďalej informovala poslancov

o uskutočnených prácach a akciách v období od konania posledného zasadnutia OZ

po konzultácii s pracovníkom KDI v Trnave starostka písomne požiadala Slovenskú
správu ciest o povolenie vykonania opatrení, aby sa zamedzilo nepovolenému parkovaniu
nákladných automobilov na ploche ktorá je vo vlastníctve obce (obecné plochy v intraviláne
obce, po oboch stranách cesty I/51 – vstup do obce v smere od Trstína). Žiadosť o riešenie
situácie trvalým dopravným značením bola Okresným úradom v Trnave, odborom cestnej
dopravy a pozemných komunikácií zamietnutá.

TAVOS a.s. vyzvala akcionárov na podanie žiadostí o dodatočné zaradenie investičnej
akcie do Investičného plánu spoločnosti v roku 2018 a 2019. Na realizáciu dodatočne
zaradených stavieb bolo vyčlenených 200 000,- Eur.

Po konzultácii s Ing. Blahovou zo spoločnosti TAVOS nám bolo oznámené, že podmienkou
pridelenia finančných prostriedkov je garantovanie pripojenosti odberateľov najneskoršie do 1
roka, takže na časť stavby ktorá by nebola funkčná nie sú prostriedky poskytované.
18.. Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec..
19. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 20.06.2017
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 29/2018 zo dňa 09.07.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednohlasne
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 30/2018 zo dňa 09.07.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach podľa § 9a ods. písm. c zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje prenájom obecných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove so
súpisným č.260, parcela č. 190/9 v k.ú. Bíňovce, zapísanej na LV 600 o výmere 60 m2
a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v časti budovy so súpisným číslom 133, parcela
č. 190/10 v k.ú. Bíňovce, zapísanej na LV 600 o výmere 10 m2 Ingrid Krajčírovičovej,
Bíňovce 201, IČO 48338460 postup podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prenájom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, na dobu 10 rokov, výška nájmu 110 Eur mesačne, náklady na energie si hradí
nájomca sám, jednohlasne.
Zdôvodnenie : Žiadateľka v uvedených priestoroch najskôr viac ako 2 roky pracovala ako
zamestnankyňa ( predavačka ), následne od 16.10.2015 v uvedených priestoroch podniká.
Priestory využíva ako predajňu potravín, pekárskych výrobkov, mliečnych a mäsových
výrobkov, alkoholických a nealkoholických nápojov, ovocia, zeleniny, mrazených výrobkov,
drogérie, tabakových výrobkov a rozličného tovaru. Povinnosti vyplývajúce z nájomnej
zmluvy si riadne plní. Prevádzka slúži obyvateľom obce, ktorí ju vo veľkom počte využívajú.
Je predpoklad, že predajňa bude naďalej dobre slúžiť občanom.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 31/2018 zo dňa 09.07.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach podľa § 11 odst. 3 písm.c Zákona 369/1990 zb. o
obecnom zriadení a v zmysle § 166 zákona 180//2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov s c h v a ľ u j e 1 jednomandátový volebný
obvod pre voľbu starostu, jeden volebný obvod pre voľby poslancov, počet poslancov 7 na
celé volebné obdobie 2018 – 2022. Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach podľa § 11 odst. 4
písm. i Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p. s c h v a ľ u j e, že vo volebnom
období 2018 – 2022 bude starosta obce vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 32/2018 zo dňa 09.07.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 30-57/2018

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 33/2018 zo dňa 09.07.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 58/2018 vo výške 7000,- Eur – čerpanie RF na
vybudovanie obecnej úžitkovej studne na zavlažovanie zelene v oddychovej zóne pri kostole
na parcele č. 256/1 v k.ú. Bíňovce.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 34/2018 zo dňa 09.07.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 59/2018 vo výške 4 000,- Eur – čerpanie RF na štúdie
administratívu a projektovú dokumentáciu na investičnú výstavbu.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 35/2018 zo dňa 09.07.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostky obce
V Bíňovciach dňa 09.07.2018
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Ing. Mária Klukavá

.....................................................

Ing. Marek Orság .....................................................
Mária Cádrová
starostka obce

