Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 04.12.2019
o 18.00 hod. v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Bíňovce (Klub mládeže)
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia a prezentácia poslancov
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 26.9.2019 do 3.12.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 -2022
Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022
Rozpočtové opatrenia
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie a prezentácia poslancov na zasadnutí
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili :
Prítomní : starosta obce : Ing. Marián Novák
poslanci OZ : Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová,
Michal Petrovič, Mgr. Vladimír Fandel
Neprítomní poslanci: Rastislav Zajíček, Pavol Kemka
Ostatní prítomní: Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Katarína Kolarovičová - referentka
Ing. Martina Romanová, Marek Sklenár, Mária Anettová, Kamil Kubek,
Tibor Lenorák, Rastislav Vičan, Mária Cádrová, Slávka Rábarová,
Patrícia Rábarová, Ing. Peter Martinák, Mgr. Miroslav Sobota
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných a vykonal
prezentáciu poslancov. Skonštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 5
poslancov zo 7 poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Iveta Petrovičová a za overovateľov zápisnice boli určení
Michal Petrovič a Mgr. Vladimír Fandel.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce Ing. Marián Novák oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
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Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová,
Michal Petrovič, Mgr. Vladimír Fandel

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 26.09.2019 boli prijaté uznesenia č. 37 – 41/2019. Starosta
skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne. Nájomná zmluva na prenájom obecnej parcely č.241/11, reg. C, k. ú. Bíňovce
k 31.12.2019 bola ukončená. Zo strany p. Smolku bolo ukončenie nájomnej zmluvy
akceptované.
Zároveň oznámil prítomným, že k otázke investičného zámeru „ Nájomné byty za
školou“ bude zvolané samostatné zasadnutie obecného zastupiteľstva vo februári 2020.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie
od 26.09.2019 do 03.12.2019
Od bodu 5. boli prítomní Pavol Kemka a Rastislav Zajíček
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou o výsledkoch kontroly za
obdobie od 26.09.2019 do 03.12.2019. Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade
s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
Kontrola
účtovných dokladov bola zameraná na formálnu a vecnú správnosť
a dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov. Prebehla kontrola prijatých
faktúr, kontrola príjmov a výdavkov za 1. - 3. štvrťrok 2019, kontrola dodržiavania
zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami.
Čerpanie výdavkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2019. Kontrolou neboli
zistené nedostatky.
Prebehla kontrola rozpočtu obce 1. – 3. štvrťrok 2019 a kontrola rozpočtových opatrení.
Pri kontrole neboli zistené nedostatky.
Ďalej prebehla kontrola pohľadávok. Hlavná kontrolórka upozornila na neuhradený
nájom 04 – 11/2019 – podľa uznesenia OZ 41/2019 schválené ukončenie nájmu
k 31.12.2019.
Pohľadávka za elektrinu z roku 2012 – Krajský súd v Trnave obci pohľadávku priznal
v plnej výške. Využiť zákonné možnosti vymoženia pohľadávky.
Kontrolou vybavovania sťažností a kontrolou poskytnutých dotácií neboli zistené
nedostatky. (Príloha č. 1)
Poslanci uvedenú správu vzali na vedomie.
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6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
Hlavná kontrolórka obce p. Božena Trúchla oboznámila poslancov s Návrhom plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 (Príloha č.2)
a navrhla poslancom prijať nasledovné uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Bíňovce po prerokovaní materiálu v súlade s § 11 ods. 4 a 18 f
ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v z. n. p.
1. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020
2. poveruje
hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová,
Michal Petrovič, Mgr. Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček, Pavol
Kemka
-

Poslanci jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.
polrok 2020 a poverujú hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti.
7. Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
Starosta obce oboznámil poslancov so zmenami v návrhu VZN č.2/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Bíňovce (Príloha č. 3) oproti doposiaľ platnému VZN č.3/2017. V návrhu sú mierne navýšené
sadzby za stavby a poplatok za vývoz komunálneho odpadu starosta navrhuje zvýšiť
z doterajších 16,- Eur na 24,- Eur. Navýšenie uvedeného poplatku je spôsobené zvýšením cien
za zneškodnenie a uloženie odpadov. Cenu za uloženie odpadu ovplyvňuje aj nízka úroveň
vytriedenia komunálneho a objemného odpadu. V našej obci za rok 2018 bola úroveň
vytriedenia 14,58%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného
odpadu bola v roku 2019 12,- Eur za tonu. V roku 2020 bude 24,- Eur za tonu.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová,
Michal Petrovič, Mgr. Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček, Pavol
Kemka
-

Poslanci jednohlasne schválili VZN. č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
Prítomní upozornili na potrebu zvýšenia informovanosti občanov obce o tom, že
zlepšením úrovne vytriedenia odpadov môžu ovplyvniť výšku poplatku za vývoz odpadu.
Mgr. Fandel navrhol, aby sa do každej domácnosti doručil materiál v ktorom by boli občania
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oboznámení s výhodami, ktoré plynú pre občanov ak budú správne separovať odpad a taktiež
sankciami, ktoré hrozia pri nesprávnej separácii. Ďalej sa prítomní informovali o možnosti
umiestnenia zberného kontajnera na drobný elektronický odpad a o počte nádob na ktoré má
domácnosť nárok. Počet nádob nie je stanovený. Možnosť získania zbernej nádoby na drobný
elektronický odpad starosta preverí. Starosta ďalej informoval, že uvažuje o prevažovaní áut
vyvážajúcich odpad, nakoľko nemáme spôsob fyzickej kontroly množstiev odpadu
uvádzaných na faktúrach.
8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
Starosta obce informoval prítomných o doručených žiadostiach o dotáciu z rozpočtu
obce.
Žiadosť podalo Poľovnícke združenie Priehrada Bíňovce, účel – odvodnenie chaty PZ od
zrážkových vôd. Požadujú poskytnutie dotácie vo výške 900,- Eur. Žiadosť spĺňa náležitosti
v zmysle platného VZN Obce Bíňovce č. 1/2017 o poskytovaní dotácií a finančného
príspevku z rozpočtu obce. (Príloha č.4)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová,
Michal Petrovič, Mgr. Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček

Proti
Zdržal sa

0
1

Pavol Kemka

Poslanci schválili poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v súlade s VZN č. 1/2017 o
poskytovaní dotácií a finančného príspevku z rozpočtu obce Poľovníckemu združeniu
Priehrada Bíňovce vo výške 900,- Eur.
Ďalšiu žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce si podal Cyklistický klub Karpaty,
Štefana Baniča 57, Smolenice. Tento klub navštevujú 4 cyklisti z našej obce. Starosta
informoval, že poskytnúť dotáciu uvedenému klubu nie je možné z dôvodu nesúladu
s platným VZN Obce Bíňovce č. 1/2017 o poskytovaní dotácií a finančného príspevku z
rozpočtu obce. Upravený bude aj návrh rozpočtu. (Príloha č.5)
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 -2022
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojim stanoviskom k návrhu
rozpočtu (Príloha č.6) v závere skonštatovala :
Po zohľadnení všetkých skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený
návrh rozpočtu na rok 2020 v členení
Bežné príjmy obce vo výške
284 415,31
Kapitálové príjmy
0,00
Finančné operácie
62 726,32
Príjmy spolu
347 141,63
Bežné výdavky obce vo výške
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

284 415,31
62 726,32
347 141,63
schváliť

a návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022 v predloženom členení zobrať na vedomie.
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Poslanci uvedené stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020
a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 zobrali na vedomie.
10. Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
Starosta obce, oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na roky 2020-2022.(Príloha
č.7) Uvedený návrh obsahuje rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2020-2022, zároveň
obsahuje skutočné plnenie za predchádzajúce 2 rozpočtové roky 2017, 2018 a schválený
rozpočet na rok 2019 spolu s očakávanou skutočnosťou 2019. Účtovníčka obce podľa
požiadaviek poslancov informovala o jednotlivých položkách rozpočtu.
Poslanec Rastislav Zajíček aj na základe podnetov občanov navrhol, aby z návrhu
rozpočtu bola vyradená kapitálová výdavková položka na zmenu územného plánu Obce
Bíňovce vo výške 4 000,- Eur. Občania sa obávajú, že ak sa odsúhlasí vypracovanie nového
územného plánu spustí sa tým príprava investičného zámeru „Byty za školou“ s ktorým
prítomní občania nesúhlasia. Požadujú, aby sa prioritne riešila dotácia na vodovod a ak
starosta trvá na realizácii investičného zámeru „Byty za školou“, aby sa uskutočnilo
samostatné zasadnutie OZ (malo sa uskutočniť už v októbri) na ktorom budú občania
podrobne informovaní. Podľa ich názoru je uvedený zámer pre občanov obce nevýhodný
a nemáme ani preukázaný dostatočný počet záujemcov o takéto byty z radov občanov našej
obce spĺňajúcich podmienky na poskytnutie sociálneho bytu. Opakovane upozornili na
finančnú náročnosť projektu, zadĺženie našej obce na 40 rokov a vysoké náklady na údržbu.
Starosta informoval, že samostatné zasadnutie k uvedenej téme sa uskutoční v budúcom roku.
V územnom pláne chce riešiť okrem lokality na výstavbu bytov aj lokalitu pri ihrisku
(parkovisko), lokalitu pred p. Smolkom (zberný dvor) a lokalitu za p. Hanicom. Starosta dal
následne hlasovať o návrhu poslanca Rastislava Zajíčka.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Proti
Zdržal sa

0
1

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová,
Mgr. Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček, Pavol Kemka
Michal Petrovič

Poslanci vyradenie položky „čerpanie rezervného fondu vo výške 4 000,- Eur na
zmenu územného plánu Obce Bíňovce“ z návrhu rozpočtu na rok 2020 schválili.
Starosta dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2020 bez výdavkových položiek:
- dotácia pre Cyklistický klub Karpaty vo výške 600,- Eur ( bežné výdavky)
- zmena územného plánu 4 000,- Eur (kapitálové výdavky z rezervného fondu a s tým
súvisiaca príjmová FO.
Rozpočet na roky 2020
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová,
Michal Petrovič, Mgr. Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček, Pavol
Kemka

Poslanci rozpočet Obce Bíňovce na rok 2020 jednohlasne schválili a rozpočty obce
Bíňovce na roky 2021 a 2022 vzali na vedomie.
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11. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami
č. 54-83/2019 vykonanými za obdobie od 01.09.2019 - 31.10.2019. Jednotlivé rozpočtové
opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 8 )
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 54-83/2019 zobrali na vedomie.
12. Rôzne
Starosta ďalej informoval poslancov :
 o uskutočnenom orezaní stromov zasahujúcich do ciest a elektrického vedenia –
poďakovanie členom DHZ Bíňovce, TJ Bíňovce a Poľovníckeho združenia Priehrada
 bola nám pridelená dotácia na rekonštrukciu „sýpky“ na hasičskú zbrojnicu vo výške
30 000,- Eur – realizovaná bude nová strecha, okná, brána, izolácie... Na rekonštrukciu fasády
a interiéru sa bude žiadať dotácia v nasledujúcich rokoch.
 o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci programu „Zelené obce Slovenska“ na
podporu biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry výsadbou vetrolamovej stromovej aleje
pozdĺž futbalového ihriska od Trstína a ostaných priestorov intravilánu obce podľa návrhov
občanov obce, bez finančnej spoluúčasti obce. Podmienkou je spracovanie projektovej
dokumentácie na vlastné náklady a zabezpečenie udržateľnosti projektu t.j. zabezpečenie
údržby vysadených drevín a to hlavne pravidelnou závlahou .
 Obec príjme do pracovného pomeru učiteľku MŠ na zastupovanie počas rodičovskej
dovolenky. Záujemkyne sa môžu prihlásiť do 16.12.2019. Výberové konanie sa uskutoční
18.12.2019.
 realizácia projektu „WIFI pre Teba“ na ktorú obec dostala NFP sa presúva na rok
2020, nakoľko vyhlásenie výsledkov zo strany vyhlasovateľa bolo oznámené s neskorším
časovým odstupom
 p. Milan Smolka si podal žiadosť na zámenu časti pozemku p. č. 263/7, reg C, k.ú.
Bíňovce, ktorá je vo vlastníctve obce a ktorej časť (podľa jeho názoru doteraz v dobrej viere)
užíval a parcely priliehajúce k jeho nehnuteľnosti, v zmysle priloženého návrhu o rovnakej
výmere. Na odstránenie oplotenia bol niekoľko krát vyzvaný.
Starosta dal o žiadosti p. Milana Smolku o zámene pozemkov hlasovať
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
0

Mená poslancov

Proti
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Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová,
Michal Petrovič, Mgr. Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček, Pavol
Kemka

Zdržal sa

0

Poslanci zámenu pozemkov s p. Milanom Smolkom neschválili.
Poslanci trvajú na odstránení oplotenia a vrátení neoprávnene užívanej časti pozemku p.
č. 263/7, reg. C, k. ú. Bíňovce a žiadajú vyzvať nájomníka na úhradu dlžného nájomného za
prenájom parcely 241/11.
 O žiadosti o Zmluvu o prenájme priestorov telocvične v budove bývalej ZŠ
s chodbou a sociálnym zariadením na adrese Bíňovce 8, v k .ú. Bíňovce o výmere 59 m2.
Účelom nájmu je užívanie priestorov na organizovanie tanečných krúžkov pre deti
a dospelých. Nájomné starosta navrhuje vo výške 1200,- Eur ročne , t. j 100,- Eur mesačne, na
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dobu neurčitú, výpovedná doba 3 mesiace, alebo dohodou. Nájomca Mgr. Andrea Šimek
Mikleová na vlastné náklady zrealizuje úpravu priestorov telocvične a obec vymaľuje chodbu
a zrekonštruuje WC pre personál ako i cvičencov. Obec si vyhradzuje právo využívať
priestory aj pre ostatné obecné aktivity mimo hodín a dní, ktoré budú nájomcom užívané a to
poskytnutím priestorov pre ostatné aktivity v rámci požiadaviek občanov obce.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová,
Michal Petrovič, Mgr. Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček, Pavol
Kemka

Poslanci prenájom telocvične v budove bývalej ZŠ s chodbou a sociálnym zariadením
na adrese Bíňovce 8, v k. ú. Bíňovce o výmere 59 m2, dobu nájmu na neurčito a výšku
nájomného 100,- Eur mesačne schválili.
13. Diskusia
 Poslanec Pavol Kemka navrhol, aby sa k investičnému zámeru „ Nájomné byty za
školou“ zorganizovalo referendum. Prítomní oponovali, že zvolať referendum nič nerieši,
nakoľko občania nemajú komplexné informácie o skutočných nákladoch na realizáciu
zámeru, nie sú informovaní o podmienkach, ktoré musia spĺňať nájomníci a o povinnostiach
vyplývajúcich pre obec v prípade realizácie projektu.
 P. Rábarová sa pýtala na účel využitia kĺbového stroja na ktorý žiadame dotáciu, či to
je pre obec výhodné a či bude slúžiť aj pre potreby občanov. Ing. Romanová sa informovala
či bola urobená kalkulácia nákladov spojených s prevádzkou stroja, keďže len spoluúčasť
obce je 5 000,- Eur a či nie je pre obec predsa len výhodnejšie obstarávať práce naďalej
dodávateľsky. Starosta informoval o kompletnom príslušenstve uvedeného kĺbového stroja
a možnostiach jeho využitia.
 P. Cádrová sa informovala akým spôsobom sa plánuje využívať dom po p.
Brázdovičovi, čo spôsobilo zvýšenie nákladov na energie TJ a prečo sa nepodala žiadosť
o dotáciu z EF na doplnenie detského ihriska v areáli MŠ. Zatiaľ bola vypracovaná štúdia
a pergola na ktoré sme dotáciu v minulosti získali. V prípade podania žiadosti sa mohli získať
financie na herné prvky.
Starosta informoval, že sa uskutočnila obhliadka domu neb. Zdenka Brázdoviča
pracovníkmi Okresného úradu v Trnave. Bude vypracovaný znalecký posudok na stanovenie
ceny nehnuteľnosti. Obec by mohla v prípade využitia uvedeného objektu na spoločensko verejnú funkciu počas nasledujúcich 5 rokov odkúpiť nehnuteľnosť za zníženú cenu, ktorá sa
bude odvíjať od znaleckého posudku. Zatiaľ zvažuje účel využitia pre obec napríklad
vytvorenie Obecného sedliackeho domu s pôvodnou výbavou sedliackeho domu.
V TJ sa náklady na energie zvýšili z dôvodu vykurovania budovy šatní a zavlažovania
trávnika.
Na otázku p. Cádrovej prečo sa nepodala žiadosť na EF na doplnenie detského ihriska
v areáli MŠ starosta neodpovedal.
 Prítomný p. Sklenár sa informoval či obec obdržala cenové ponuky na zateplenie
a obnovu strechy Klubu mládeže a Sobášnej miestnosti. Na čo starosta odpovedal, že ponuky
sme obdržali, avšak obec využije vyhlásenú výzvu zameranú na zníženie energetickej
náročnosti obecných budov a preto predloženou ponukou sa zatiaľ nebude zaoberať. V zmysle
vyhlásenej výzvy bude obec zaťažená len 5% spoluúčasťou z celkovej sumy, pričom by sa
nejednalo len o opravu a zateplenie strechy ale i o zateplenie obvodových múrov objektu,
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výmena dažďových zvodov, ale i s výmenou podlahy v objektoch ako i s rekonštrukciou
kúrenia celého objektu.
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 04.12.20219
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 42/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednohlasne
(za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 43/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie od
26.09.2019 do 03.12.2019
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 44/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020, jednohlasne
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
a
poveruje hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 45/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce, jednohlasne
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 46/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN 1/2017 o poskytovaní dotácií
a finančného príspevku
pre Poľovnícke združenie Priehrada vo výške 900,- Eur,
nadpolovičnou väčšinou
(za 6/7, proti 0/7, zdržal sa 1/7)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 47/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu Obce Bíňovce na
roky 2020 – 2022.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č.48/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje vyradenie položky čerpanie rezervného fondu vo výške 4 000,- Eur na zmenu
územného plánu Obce Bíňovce, nadpolovičnou väčšinou
(za 6/7, proti 0/7, zdržal sa 1/7)
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č.49/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Rozpočet na rok 2020, jednohlasne
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)

REKAPITULÁCIA
Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy (111,45)
Príjmové finančné operácie - RF
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky (111,45)
Kapitálové výdavky (41/46)
Výdavkové finančné operácie

2020
343 141,63
284 415,31
0,00
58 726,32
342 541,63
283 815,31
0,00
58 726,32

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č.50/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Rozpočet na roky 2021, 2022.
REKAPITULÁCIA
Príjmy spolu
Bežné príjmy - Obec
Kapitálové príjmy (111,45)
Príjmové finančné operácie - RF

Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky (111,45)
Kapitálové výdavky (41)
Výdavkové finančné operácie

2021
283 215,31

2022
283 215,31

283 215,31
0,00
0,00

283 215,31
0,00
0,00

264 371,31

264 871,31

264 371,31
0
0
0

264 871,31
0
0
0

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 51/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 54-83/2019
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č.52/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
neschvaľuje zámenu pozemkov p. č. 263/7, reg. C, k. ú. Bíňovce, ktorá je vo vlastníctve
obce a parcely priliehajúcej k nehnuteľnosti v zmysle priloženého návrhu o rovnakej
výmere s p. Milanom Smolkom, jednohlasne
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č.53/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s Mgr. Andreou Šimek Mikleovou na prenájom
obecných priestorov telocvične v budove bývalej ZŠ s chodbou a sociálnym zariadením,
Bíňovce č. 8, k. ú. Bíňovce o výmere 59 m2, výška nájmu 100,- Eur mesačne, nájom na dobu
neurčitú, výpovedná doba 3 mesiace, alebo dohodou, jednohlasne
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 54/2019 zo dňa 04.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostu obce.
V Bíňovciach dňa 04.12.2019
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Mgr. Vladimír Fandel
Michal Petrovič

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

Ing. Marián Novák
starosta obce
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