Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 25.09.2017
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bíňovciach
Program zasadnutia :
Otvorenie a prezentácia poslancov
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Dopravná situácia – Parkovanie pri ceste I/51 – projektová dokumentácia / ihrisko, stánok
Kebab/
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

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, Ing. Marek Orság,
p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák, Mgr. Katarína
Malovcová, p. Alžbeta Šikulová
Ostatní prítomní: p. Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obecného úradu
p. Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
p. Richard Kruksa, splnomocnený zástupca p. Milana Smolku
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, p. Alžbeta Šikulová.
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. Anna Balažovičová, Mgr. Katarína Malovcová, Ing. Marián
Novák, p. Alžbeta Šikulová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 14.09.2017 boli prijaté uznesenia č. 34 až 38. Starostka
skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
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5. Dopravná situácia – parkovanie pri ceste I/51 – projektová dokumentácia
Starostka obce oboznámila prítomných s aktuálnou situáciou vo veci vyriešenia
parkovania nákladných a osobných vozidiel v blízkosti reštaurácie Bistro Drive. Dňa 1.6.2017
starostka obce zvolala pracovné stretnutie v uvedenej veci, ktorého sa zúčastnili zástupcovia
dotknutých úradov a organizácií. Na stretnutí sa zúčastnil p. Richard Kruksa splnomocnený
zástupca p, Milana Smolku. Všetci účastníci sa dohodli, že p. Smolka zabezpečí na vlastné
náklady spracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie vo variantnom riešení pre
vytvorenie parkovacích plôch oprávneným projektantom do 31.07.2017.
Uvedená dokumentácia bola vyhotovená a zaslaná dotknutým účastníkom na posúdenie.
Starostka obce zvolá opätovne pracovné stretnutie na ktorom sa účastníci vyjadria k uvedenej
dokumentácii.
Ing. Marián Novák upozornil, že v projektovej dokumentácii nie je dostatok
parkovacích miest pre 3 prevádzky, zároveň navrhol spracovať a posúdiť projekt ako celok a
realizáciu projektu vzhľadom na finančnú náročnosť rozdeliť na etapy.
Starostka navrhla, aby sa pri okraji cesty od č. 165 umiestnili betónové kvetináče aby sa
zabránilo prejazdu nákladných a osobných automobilov z dôvodu bezpečnosti chodcov.
Ďalej poslanci poverili starostku, aby oslovila projektanta za účelom zhotovenia
návrhu umiestnenia dopravného značenia – dočasné státie (2 hod.).
P. Richard Kruksa odpovedal na všetky otázky poslancov, vysvetlil, že v projektovej
dokumentácii sú navrhnuté parkovacie miesta iba pre jeden stánok (KEBAB). Súhlasil
s umiestnením dočasného dopravného značenia ( časové obmedzenie státia kamiónov)
a vyjadril záujem o vyriešenie dopravnej situácie vzhľadom na zabezpečenie bezpečnosti
chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.
Zároveň informoval prítomných o podaní žiadosti na dodatočné stavebné povolenie stánok KEBAB, ktorého podmienkou je dodatočné povolenie vodnej stavby studne.
Poslanci uvedené vzali na vedomie.
6. Rôzne
Starostka obce informovala prítomných o
starostka písomne požiadala p. Smolku o odstránenie časti oplotenia, ktoré vybudoval
na obecnom pozemku p. č. 263/7 k. ú. Bíňovce
odstránenie reklamnej tabule
upozornenie na udržovanie čistoty a poriadku
7. Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
8. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 25.09.2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 39/2017 zo dňa 25.09..2017
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Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 40/2017 zo dňa 25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie: Dopravná situácia – parkovanie pri ceste I/51 – projektová
dokumentácia / ihrisko, stánok Kebab/

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 41/2017 zo dňa 25.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostky obce
V Bíňovciach dňa 25.09.2017
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Ing. Mária Klukavá

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

p. Alžbeta Šikulová

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

Mária Cádrová
starostka obce
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