Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 06. 12. 2012
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.

Otvorenie a prezentácia poslancov
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zastupiteľstva
Návrh VZN č.1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ Bíňovce
Návrh VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku na komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Návrh VZN č. 3/2012- Zásady hospodárenie s majetkom obce
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
Návrh programového rozpočtu obce na roky 2013-2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu na roky 2013-2015
Schválenie členov inventarizačnej komisie – inventarizácia obecného majetku za rok 2012
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie a prezentácia poslancov na zasadnutí
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili :
Prítomní : starostka obce : p. Mária Cádrová
poslanci OZ : Ing. Vojtech Blaško, Ing. Gabriela Lanáková, Ing. Marek
Orság, Ing. Jana Matejová, Mgr. Miroslav Sobota, Ing.
Marián Novák
Neprítomní ospravedlnení poslanci: p. Mária Kumančíková
Ostatní prítomní: p. Božena Trúchla – kontrolórka obecného úradu
p. Iveta Petrovičová – zapisovateľka
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce privítala prítomných a
vykonala prezentáciu poslancov. Skonštatovala, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
zúčastnili 6 poslanci zo 7 poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Jana Matejová, Mgr. Miroslav Sobota.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce p. Mária Cádrová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Navrhla doplniť program zasadnutia o Návrh plánu kontrolnej činnosti. Poslanci obecného
zastupiteľstva jednohlasne schválili doplnený program zasadnutia.
Za hlasovali : 6 poslanci, proti : 0 poslancov, zdržal sa : 0 poslancov
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4. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zastupiteľstva
Na minulom zasadnutí OZ nebolo prijaté uznesenie z ktorého by vyplývala konkrétna
úloha.
5. Návrh VZN č.1/2012 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ Bíňovce.
Starostka obce oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 1/2012 o určení výšky
dotácie na dieťa MŠ Bíňovce.
Poslanci znenie uvedeného VZN jednohlasne schválili.
Za hlasovali : 6 poslanci, proti : 0 poslancov, zdržal sa : 0 poslancov
6. Návrh VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Starostka obce oboznámila poslancov so znením návrhu VZN č.2/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V návrhu
VZN sa oproti minulému roku sadzby dane nezmenili. Zmena nastala iba pri ostatných
plochách, čo nemá dopad na občanov obce. Ďalej sa zmenili termíny splátok. Uvedené zmeny
vyplynuli zo zmeny zákona.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili znenie VZN 2/2012.
Za hlasovali : 6 poslanci, proti : 0 poslancov, zdržal sa : 0 poslancov
7. Návrh VZN č. 3/2012 - Zásady hospodárenie s majetkom obce
Starostka obce oboznámila poslancov so znením návrhu VZN č.3/2012 – Zásady
hospodárenia s majetkom obce.
Poslanci uvedený návrh VZN č. 3/2012 jednohlasne schválili.
Za hlasovali : 6 poslanci, proti : 0 poslancov, zdržal sa : 0 poslancov
8. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce p. Božena Trúchla oboznámila poslancov s výsledkami
kontrolnej činnosti.
Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie.
9. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2013 – 2015
Ekonómka obce p. Iveta Petrovičová podrobne oboznámila poslancov s plnením
rozpočtu príjmov a výdavkov za roky 2010 a 2011, s rozpočtom a s predpokladanou
skutočnosťou plnenia príjmov a výdavkov za rok 2012 a tiež s rozpočtovanými príjmami
a výdavkami na roky 2013-2015 - podľa jednotlivých programov. Ďalej poslancov
oboznámila s návrhom textovej časti programového rozpočtu obce.
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10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu programového rozpočtu obce
na roky 2013 - 2015
Hlavná kontrolórka obce p. Božena Trúchla predniesla svoje stanovisko k návrhu
programového rozpočtu obce na roky 2013 – 2015, v ktorom poslancom odporučila jeho
schválenie.
Poslanci programový rozpočet obce na rok 2013 jednohlasne schválili, zároveň vzali
na vedomie programový rozpočet na roky 2014-2015. Taktiež vzali na vedomie plnenie
príjmov a výdavkov za roky 2010 – 2012 a textovú časť rozpočtu.
Za hlasovali : 6 poslanci, proti : 0 poslancov, zdržal sa : 0 poslancov
11. Schválenie členov inventarizačnej komisie
Starostka obce p. Mária Cádrová informovala poslancov o príprave inventarizácie
majetku. Navrhla, aby sa členmi inventarizačnej komisie stali Ing. Marian Novák a Ing.
Gabriela Lanáková.
Poslanci členov inventarizačnej komisie jednohlasne schválili.
Za hlasovali : 6 poslanci, proti : 0 poslancov, zdržal sa : 0 poslancov
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s návrhom plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2013.
Poslanci uvedený návrh jednohlasne schválili.
Za hlasovali : 6 poslanci, proti : 0 poslancov, zdržal sa : 0 poslancov
13. Rôzne
Starostka obce p. Mária Cádrová informovala poslancov :

na OcÚ Bíňovce bola doručená žiadosť o dofinancovanie MŠ v Bíňovciach. Poslanci
obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dofinancovanie MŠ vo výške 642,52 Eur.
Za hlasovali : 6 poslanci, proti : 0 poslancov, zdržal sa : 0 poslancov

p. Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami schválenými
starostkou obce za uplynulé obdobie
Poslanci uvedené vzali na vedomie.
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na OcÚ bola doručená žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parcela č. 253/1
o výmere 193 m2 v k.ú. Bíňovce, uvedená parcela susedí s pozemkom , ktorý majú vo
vlastníctve manželia Sklenároví. Poslanci nemajú námietky voči predaju časti obecnej parcely
za podmienky, že náklady na znalecký posudok a geometrický plán ako aj všetky
náklady spojené s predajom bude znášať kupujúci a predaj sa uskutoční transparentne
v súlade s platnou legislatívou. Po splnení všetkých zákonných náležitostí a predložení
všetkých podkladov obecné zastupiteľstvo rozhodne o konkrétnych podmienkach predaja.


Starostka obce Trstín p. Marta Genčúrová nám ako členovi Združenia obcí Trstín –
Horná Krupá – Bíňovce zaslala na schválenie Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej
zmluvy s TAVOS, a.s.. Uvedená zmluva bola podpísaná starostami a predsedom združenia
dňa 27.10.2005. Predmetom tejto zmluvy bolo odovzdanie skolaudovanej 1. stavby a predaj
SO11 Prívodné potrubie vodojem Háj – Prekážka. Dodatkom sa rieši doplatok kúpnej ceny
vo výške 91 698,- €. Finančné prostriedky budú použité na zaplatenie záväzku dodávateľovi
I. stavby skupinového vodovodu.
Poslanci podpísanie uvedeného Dodatku č.1 jednohlasne schválili.
Za hlasovali : 6 poslanci, proti : 0 poslancov, zdržal sa : 0 poslancov

Firma A.S.A. Trnava, ktorá pre našu obec zabezpečuje zvoz komunálneho odpadu
nám písomne oznámila svoj zámer zvýšenia jednotkových cien o 5% za služby, ktoré nám
poskytuje.

Spoločný obecný úrad , ktorý pre nás spracováva niektoré časti stavebnej agendy nám
zaslal ponuku na rozšírenie poskytovaných služieb o vydávanie povolení na reklamné
a propagačné zariadenia, povoľovanie zvláštneho užívania MK, uzávierky MK, určenie
prenosných a trvalých značiek a dopravných zariadení, pripojenia komunikácie na MK,
povoľovanie vodných stavieb (studne) a povoľovanie malého zdroja znečistenia. V prípade
väčšieho záujmu obcí by spoločný obecný úrad zabezpečoval aj výkon uvedených
kompetencií.
Poslanci rozšírenie spracovávanej agendy jednohlasne schválili.
Za hlasovali : 6 poslanci, proti : 0 poslancov, zdržal sa : 0 poslancov

Starostka informovala poslancov o zaslaní poslednej predžalobnej výzvy p. Totkovej,
ktorá doposiaľ neuhradila svoj dlh voči obci Bíňovce za energie, ktoré spotrebovala
v prenajatých obecných priestoroch. Dlžná čiastka je 518,16,- € . V prípade neuhradenia
nedoplatku sa bude pokračovať súdnou cestou.
Poslanci jednohlasne schválili, že v prípade neuhradenia nedoplatku sa ďalšie vymáhanie
bude riešiť súdnou cestou.
Za hlasovali : 6 poslanci, proti : 0 poslancov, zdržal sa : 0 poslancov

Dňa 5. decembra sa uskutočnilo Mikulášske posedenie, účasť bola hojná, deti
recitovali, spievali. Na záver vydarenej akcie boli deťom rozdané balíčky a spoločne sme
rozsvietili obecný vianočný stromček.
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Dňa 9. decembra sa uskutoční posedenie pre dôchodcov. V programe vystúpi
spevácka skupina Krupianka. Pre dôchodcov je pripravené občerstvenie a darčeky.

Dňa 15. decembra sa vo SVADOBKE uskutoční „ Hasičská zabíjačka“ .

Dňa 1. januára privítame spoločne s občanmi Nový rok. Zároveň si pripomenieme
výročie vzniku Slovenskej republiky. Vypustíme balóny šťastia. Pripravíme občerstvenie.

Začalo sa so stavbou parkoviska pri cintoríne.

Obchod v prenajatých obecných priestoroch zatiaľ nezačal prevádzku. Čaká sa na
povolenia príslušných orgánov. Nájom za november a december je uhradený.

Medzi Vládou SR a ZMOS bolo uzatvorené memorandum o spolupráci pri
uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného
sektora na rok 2013.
Poslanci všetky uvedené informácie zobrali na vedomie.

14. Diskusia
V diskusii sa na základe pripomienky poslanca Mgr. Miroslava Sobotu riešila otázka
ako pomôcť pri rekonštrukcii kostola. Poslanec Ing. Marian Novák navrhol, aby všetci
prítomní darovali 2% daní na opravu kostola. Ďalej navrhol aby sa vyzvali aj ostatní občania
na darovanie 2% daní na tento účel. Ostatní poslanci súhlasili a prisľúbili pomoc oslovením
svojich príbuzných a známych.
15. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a spoluprácu počas celého uplynulého
roku. Zaželala prítomným všetko dobré do nadchádzajúceho roku.

V Bíňovciach dňa 06.12.2012
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Ing. Jana Matejová

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

Mgr. Miroslav Sobota .....................................................
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U Z N E S E N I E č.8/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach
konaného dňa 06. 12. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach

A. S c h v a ľ u j e
1. Doplnený program zasadnutia OZ, jednohlasne.
2. VZN č.1/2012 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ Bíňovce, jednohlasne.
3. VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, jednohlasne.
4. VZN č. 3/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce, jednohlasne.
5. Programový rozpočet na rok 2013, jednohlasne.
6. Členov inventarizačnej komisie, jednohlasne.
7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013, jednohlasne.
8. Dofinancovanie MŠ vo výške 642,52 Eur, jednohlasne.
9. Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy s TAVOS a.s., jednohlasne.
10. Rozšírenie spracovávanej agendy Spoločným obecným úradom, jednohlasne.
11. Riešenie nedoplatku za energie p Totkovej, v prípade neuhradenia po poslednej
predžalobnej výzve súdnou cestou, jednohlasne.
B. Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu.
Programový rozpočet na roky 2014 – 2015.
Rozpočtové opatrenia.
Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou - MŠ .
6. Memorandum uzatvorené medzi vládou SR a ZMOS o spolupráci na rok 2013.
1.
2.
3.
4.
5.

Za uznesenie hlasovalo : 6 poslancov, proti : 0 poslancov, zdržal sa : 0 poslancov

Mária Cádrová
starostka obce
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Príloha k uzneseniu 8/2012

Programový rozpočet obce
Bežné príjmy spolu:
Príjmy v prípade poskytnutia dotácií :

2013
178 737,00

2014
176 091,00

2015

kód zdroja 111
kód zdroja 111
kód zdroja 111
kód zdroja 111

kód zdroja 111
kód zdroja 111
kód zdroja 111

2015

337 478,00
142 842,00
2 824,00
22 772,00
4 200,00
11 700,00
153 140,00

kód zdroja 111

kód zdroja 111

2014

177 346,00

kód zdroja 111

Vlastné príjmy MŠ
Kapitálové príjmy spolu:
Výdavky spolu:
z toho:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a reklama
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Komunikácie
Program 8: Vzdelávanie
Program 9: Šport
Program 10: Kultúra
Program 11: Prostredie pre život
Program 12: Sociálne služby
Program 13 : Administratíva
Program 14 : Podpora zamestnanosti
Výdavky v prípade poskytnutia dotácií

2013

700,00
0,00
178 737,00

700,00
0,00
160 449,00

700,00
0,00
161 832,00

14 260
130
1 580
3 242,00
1 880
10 800
8 200
45 830
1 900
9 650
10 900
150
66 890
3 325

4 557
150
1 680
3 242,00
1 440
11 300
1 350
47 380
2 100
8 920
10 720
150
67 460
0

4 660
150
1 680
3 142,00
1 700
12 300
850
47 950
2 150
8 720
10 620
150
67 760
0

337 478,00

0,00

0,00

30 343,00

0,00

0,00

22466
0
0
0
0
0
7518
0
0
0
359
0
0
0
337 478
142 842
2 824
22 772
4 200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kód zdroja 111

11 700
153 140

kód zdroja 111

Vlastné príjmy MŠ - výdavok
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

700
516 915,00
547 258,00

700
176 791,00
160 449,00

700
178 046,00
161 832,00

F I N A N Č N É O P E R Á CI E *
Príjmy - zostatok z min.rokov
Príjmy - RF
Príjmy spolu :
Výdavky* - dlhodobý úver + leasing
- krátkodobý prekleňovací úver
Výdavky spolu :
Výsledok hospodárenia

0
30 343
30 343
0
0
0
0,00

0
0
0
0
0
0
16342,00

0
0
0
0
0
0
16214,00

REKAPITULÁCIA

2013

2014

2015

PRÍJMY SPOLU
Bežné príjmy - Obec
Bežné príjmy - MŠ
Kapitálové príjmy (111)
Príjmové finančné operácie

547 258,00 €

176 791,00 €

178 046,00 €

178 737,00 €

176 091,00 €

177 346,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

337 478,00 €

0,00 €

0,00 €

30 343,00 €

0,00 €

0,00 €

Príjmy spolu bez MŠ

546 558,00 €

176 091,00 €

177 346,00 €

VÝDAVKY SPOLU
Bežné výdavky - Obec
Bežné výdavky - MŠ
Kapitálové výdavky - (111)
Kapitálové výdavky (41)
Výdavkové finančné operácie

547 258,00 €

161 149,00 €

162 532,00 €

178 737,00 €

160 449,00 €

161 832,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

30 343,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Výdavky spolu bez MŠ

546 558,00 €

160 449,00 €

161 832,00 €

V Bíňovciach 06.12.2012

Overovatelia:

337 478,00 €

Ing. Jana Matejová
Mgr. Miroslav Sobota

Starostka obce : Mária Cádrová

Zapisovateľka: Iveta Petrovičová

