Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 20.06.2017
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bíňovciach
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie a prezentácia poslancov
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Bíňovce za rok 2016
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016
Záverečný účet obce Bíňovce za rok 2016
Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2016 – tvorba rezervného fondu
Individuálna výročná správa za rok 2016
Rozpočtové opatrenia
Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2017
Návrh VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Bíňovce
Nafta a.s. – žiadosť o vydanie stanoviska k plánovaným geologickým prácam
Rôzne
Diskusia
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
Neprítomní poslanci: Ing. Marián Novák, Mgr. Katarína Malovcová
Ostatní prítomní: p. Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obecného úradu
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 5 poslancov zo 7 poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Mária Klukavá, p. Alžbeta Šikulová.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce p. Mária Cádrová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia.
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4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 19.04.2017 boli prijaté uznesenia č. 7 až 12. V závere starostka
skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov s Návrhom plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bíňovce na 2. polrok 2017. ( Príloha 1)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili
činnosti.

návrh plánu kontrolnej

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Bíňovce za
rok 2016
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov so svojim stanoviskom
k Návrhu záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2016. V závere skonštatovala že záverečný
účet za rok 2016 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových
pravidlách a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Odporučila obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2016 výrokom
„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. (Príloha č.2)
Poslanci uvedené stanovisko vzali na vedomie.
7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016
Starostka obce oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora k účtovnej
závierke za rok 2016. V závere uvedenej správy audítorka vyjadrila názor, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Obce Bíňovce
k 31.12.2016 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade
so zákonom o účtovníctve. (Príloha č.3)
Poslanci správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016 vzali na vedomie.
8. Záverečný účet obce Bíňovce za rok 2016
Starostka obce vyzvala ekonómku obce p. Ivetu Petrovičovú, aby oboznámila
poslancov s Návrhom záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2016 a s prehľadom čerpania
výdavkov za rok 2016. Zároveň ekonómka obce odpovedala na otázky poslancov. Na záver
prečítala návrh uznesenia. (Príloha č.4)
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Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová,

Poslanci Záverečný účet Obce Bíňovce za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce
jednohlasne schválili bez výhrad.
9. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2016 – tvorba rezervného fondu
V prerokovanom záverečnom účte bol uvedený :
Prebytok rozpočtu v sume 13 541,65 EUR zistený 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, navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu 13 541,65 EUR

-

Zostatok finančných operácií v sume 1 830,- EUR v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004
Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu 1 830,- EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme celkovú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo
výške 15 371,65 EUR.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová

Poslanci jednohlasne schválili použitie prebytku rozpočtu v sume 13 541,65 €,
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 a zostatku finančných operácií v sume 1 830,- EUR v zmysle § 15
ods. 1 písm. c) 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 vo výške 15 371,65 EUR.

10. Individuálna výročná správa za rok 2016
Ekonómka obce p. Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s Individuálnou výročnou
správou Obce Bíňovce za rok 2016. (Príloha č.5)
Poslanci uvedenú Individuálnu výročnú správu Obce Bíňovce za rok 2016
vedomie.
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zobrali na

11. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými
opatreniami č. 25-63/2017 vykonanými za obdobie od 1.2.2017-20.06.2017. Jednotlivé
rozpočtové opatrenia č. 25 – 61 boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 6 )
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 25-61/2017 zobrali na vedomie.
Jednotlivé rozpočtové opatrenia č. 62 a 63/2017 boli nad 3000,- Eur. (Príloha č.6)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová

Poslanci jednohlasne schválili rozpočtové opatrenia č. 62 a 63/2017 – čerpanie rezervného
fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 42 000,- Eur.
12. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za 1 polrok 2017
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou o výsledkoch kontroly za
obdobie od 1.1.2017 do 7.6.2017. Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade
s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017. Kontrolnou činnosťou neboli zistené
inventarizačné rozdiely, inventarizácia bola vykonaná v súlade so zákonom o účtovníctve,
inventarizačné súpisy obsahovali všetky náležitosti stanovené zákonom. Prebehla kontrola
finančných výkazov zostavených obcou k 31.12.2016, taktiež kontrola bankových účtov a
vystavených zmlúv za rok 2016. Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných
právnych a interných predpisov. Kontrolované boli účtovné a interné doklady a pokladničná
hotovosť. Nebolo zistené nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. Zostatok
pokladničnej hotovosti súhlasí so zostatkom v pokladničnej knihe, neboli zistené rozdiely.
(Príloha č.7)
Poslanci uvedenú správu vzali na vedomie.
13. Návrh VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Bíňovce
Starostka obce oboznámila poslancov s Návrhom VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Obce Bíňovce. (Príloha č.8)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová

Poslanci VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bíňovce jednohlasne
schválili.
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14. NAFTA a.s. – žiadosť o vydanie stanoviska k plánovaným geologickým
prácam
Od bodu 14 bol prítomný poslanec Ing. Marián Novák.
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou o stanovisko ku geologickým prácam
(„3D seizmické meranie Trnava a 2D seizmické meranie Horná Krupá“ v prieskumnom
území Trnava) , ktorú si podala spoločnosť NAFTA a.s.. PVOD Bíňovce súhlasí s vykonaním
uvedeného prieskumu. Po oboznámení sa s podkladmi starostka navrhla hlasovať.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Poslanci jednohlasne schválili vydanie súhlasného stanoviska.
15. Rôzne
Starostka ďalej informovala poslancov
o uskutočnených prácach a akciách v období od konania posledného zasadnutia OZ
(Zrealizovala sa rekonštrukcia cesty na stanicu, zrealizované bolo statické istenie Sobášnej
miestnosti - potrebné je zrealizovať odvedenie dažďových vôd, vykonáva sa rekonštrukcia
autobusových zastávok, v najbližších dňoch sa začne s rekonštrukciou verejného osvetlenia
a zateplením budovy Obecného úradu. Vo Svadobke spadla časť plafónu v najbližšej dobe sa
uskutoční oprava. Uskutočnené akcie - Stavanie mája, Deň matiek, Súťaž o naj zákusok, 70.
výročie vzniku TJ).
na minulom zasadnutí starostka obce dala poslancom na základe žiadosti p. Antona
Petroviča na zváženie odpredaj rodinného domu súpisné číslo 81, ktorý je v majetku obce.
Z diskusie vyplynul návrh, aby starostka dala zhotoviť znalecký posudok na stanovenie ceny
uvedenej nehnuteľnosti. Poslanci ďalej poverili starostku, aby zistila presný postup akým má
obec pri prípadnom predaji majetku obce postupovať
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Poslanci jednohlasne schválili vypracovanie znaleckého posudku.
Starostka obce oboznámila poslancov so zámerom podať žiadosť, v rámci
Malokarpatského partnerstva, o.z., o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z MŽP
SR, Operačný program Kvalita životného prostredia, Podpora predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na zabezpečenie kompostérov do
domácností. Spolufinancovanie obce z vlastných zdrojov je vo výške 5 %.
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Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Poslanci jednohlasne schválili podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na
uvedený účel.
ďalej starostka informovala poslancov o možnosti podať žiadosti o poskytnutie dotácie
z Programu rozvoja vidieka.
Aktivita 1. – rekonštrukcie kultúrnych domov ( strecha Svadobka, Kultúrny dom)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Poslanci jednohlasne schválili podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na
uvedený účel.
16.. Diskusia
V diskusii starostka informovala poslancov o stave riešenia dopravno - bezpečnostnej
situácie pri Bistre Drive. Dňa 01.06.2017 starostka obce zorganizovala stretnutie zástupcov
dotknutých orgánov so zástupcom p. Smolku. Stretnutia sa zúčastnil aj Ing. Marián Novák,
ktorý vyhotovil zápis. Účastníci vyjadrili svoje postoje. P. Smolkovi bola daná lehota 2
mesiace na vypracovanie odborného návrhu riešenia dopravnej situácie. Starostka so zápisom
oboznámila poslancov.
17. 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. 13/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 14/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017,
jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 15/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Bíňovce za
rok 2016
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 16/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 17/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Záverečný účet Obce Bíňovce a celoročné hospodárenie bez výhrad, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 18/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje použitie prebytku v sume 13 541,65 EUR 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 13 541,65 EUR
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 1 830,- EUR v zmysle § 15 ods. 1
písm. c) 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 1 830,- EUR
(Celková tvorba rezervného fondu za rok 2016 je vo výške 15 371,65 EUR.)
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 19/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie individuálnu výročnú správu za rok 2016
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 20/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 25-61/2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 21/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 62-63/2017 – čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu
verejného osvetlenia, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 22/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 23/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje VZN č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Bíňovce, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 24/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje vydanie súhlasného stanoviska ku geologickým prácam ( 3D seizmické meranie
Trnava a 2D seizmické meranie Horná Krupá) v prieskumnom území Trnava) spoločnosti
NAFTA a.s., jednohlasne
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 25/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostky obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 26/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie ceny nehnuteľnosti rodinný dom,
súpisné číslo 81, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 27/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
Malokarpatského partnerstva, o.z. na MŽP SR, Podpora predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 28/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje podanie žiadosti z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7- Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, aktivita 1 rekonštrukcie kultúrnych domov
(Svadobka, Kultúrny dom), jednohlasne
V Bíňovciach dňa 20.06.2017
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : p. Alžbeta Šikulová
Ing. Mária Klukavá

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

Mária Cádrová
starostka obce
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