Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 05.02.2017
o 18.30 hod. na Obecnom úrade v Bíňovciach

Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
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, Ing. Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová
Neprítomní poslanci:
Ostatní prítomní: p. Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
p. Katarína Kolarovičová - referentka
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 Mgr. Katarína Malovcová a p. Marcela Rábarová.
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, Ing. Marián Novák, p. Anna Balažovičová,
Mgr. Katarína Malovcová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia.
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4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 11.12.2017 boli prijaté uznesenia č. 42 - 57. Starostka
skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne.
Verejná obchodná súťaž na odkúpenie nehnuteľností zapísaných na LV č.600 dom
súp. č. 81 postavený na parcele č. 526/2 zastavené plochy a nádvoria (reg. C), parcelu č.
526/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 459 m2 (reg. C), parcelu č. 526/9 záhrady
o výmere 599 m2 (reg. C), všetko v k. ú. Bíňovce prebehla, jej výsledkom je predaj
uvedených nehnuteľností. Súťažiaci Anton Petrovič splnil všetky podmienky a ponúkol kúpnu
cenu 20 100,- Eur.
Uznesenie č.56/2017 nebolo zatiaľ splnené. Situácia sa bude riešiť na dnešnom
zasadnutí.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Dopravná situácia – parkovanie pri ceste I/51
Starostka obce oboznámila poslancov s výsledkom rokovaní o zabezpečení
dopravného značenia ( riešenie dopravnej situácie - parkovanie pri ceste I/51). Po rokovaní
s dotknutými orgánmi a v spolupráci s Ing. Mariánom Novákom navrhujú podať požiadavku
na Okresný úrad v Trnave na odsúhlasenie zóny dopravného značenia značkami IP24a - zóna
s dopravným obmedzením ( Dopravné obmedzenie v tomto prípade je, že tu nesmiete s vozidlom stáť.
Zákaz státia. Môžete tu len zastaviť/ urýchlený nástup, výstup, zloženie a vyloženie nákladu.) a IP24b koniec zóny s dopravným obmedzením, ktoré budú umiestnené na ceste I. triedy v smere od
Trstína km 110,60 a v smere od Bolerázu km 111,65 (vstup do obce z oboch smerov).
Obmedzenie sa bude týkať iba nákladných áut nad 3,5t, čo bude zabezpečené dodatkovými
tabuľami a bude platiť v celej obci.
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, Ing. Marián Novák, p. Anna Balažovičová,
Mgr. Katarína Malovcová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva podanie uvedenej požiadavky jednohlasne schválili.
6. Rôzne
Starostka ďalej informovala poslancov
o prácach a akciách uskutočnených v období od konania posledného zasadnutia OZ
vypracúvajú sa ponuky na opravu miestnych komunikácií
úspešne prebehla verejná obchodná súťaž na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve
obce, výsledkom bolo získanie finančných prostriedkov vo výške 20 100,- Eur.
Uvedené finančné prostriedky boli rozpočtované na opravu strechy budovy MŠ
Bíňovce. Starostka zadá vypracovanie cenových ponúk.
o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu Svadobky zatiaľ nebolo rozhodnuté
o poskytnutí dotácie na rekonšrukciu požiarnej zbrojnice zatiaľ nebolo rozhodnuté
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14. Diskusia
V diskusii vystúpil Ing. Marián Novák. Požiadal starostku obce o zabezpečenie
vypracovania projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko, aby v prípade vyhlásenia
výzvy o poskytnutie dotácie na multifunkčné ihriská bola dokumentácia pripravená.
Starostka obce urobí prieskum trhu na vypracovanie projektovej dokumentácie –
multifunkčné ihrisko. O jej vypracovaní sa rozhodne podľa finančnej náročnosti. Upozornila
poslancov, že prioritou našej obce je v tomto roku oprava miestnych komunikácií, oprava
obecných budov ( strecha MŠ, strecha obecného úradu, oprava fasády Klubu mládeže
a Sobášnej miestnosti, rekonštrukcia Svadobky).
15. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 05.02.2018
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 1/2018 zo dňa 05.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednohlasne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 2/2018 zo dňa 05.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje podanie požiadavky na odsúhlasenie zóny dopravného značenia značkami IP24a zóna s dopravným obmedzením ( Dopravné obmedzenie v tomto prípade je, že tu nesmiete s vozidlom
stáť. Zákaz státia. Môžete tu len zastaviť/ urýchlený nástup, výstup, zloženie a vyloženie nákladu.) a IP24b koniec zóny s dopravným obmedzením, ktoré budú umiestnené na ceste I. triedy v smere od
Trstína km 110,60 a v smere od Bolerázu km 111,65 (vstup do obce z oboch smerov).
Obmedzenie sa bude týkať iba nákladných áut nad 3,5t, čo bude zabezpečené dodatkovými
tabuľami a bude platiť v celej obci, jednohlasne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 3/2018 zo dňa 05.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostky obce.
V Bíňovciach dňa 05.02.2018
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : p. Marcela Rábarová

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

Mgr. Katarína Malovcová .....................................................
Mária Cádrová
starostka obce
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