Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 07.12.2020
o 18.00 hod. vo Svadobke v Bíňovciach
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 30.9.202020 do 4.12.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 -2023
Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023
Informácia o úväzku hlavného kontrolóra obce, výberové konanie na hlavného kontrolóra
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, Rastislav Zajíček, Pavol Kemka
Neprítomní poslanci: Ostatní prítomní: Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Katarína Kolarovičová - referentka
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných a vykonal
prezentáciu poslancov. Skonštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 7
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.
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
-
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Poslanci obecného zastupiteľstva schválili jednomyseľne program zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 29.09.2020 boli prijaté uznesenia č. 24 – 35/2020. Starosta
skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne. Žiadosť p. Vladimíra Velšica je v riešení, miestna obhliadka s poslancami sa
uskutoční v čo najbližšom termíne.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie
od 30.09.2020 do 04.12.2020
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou o výsledkoch kontroly za
obdobie od 30.09.2020 do 04.12.2020. Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade
s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.
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. Čerpanie výdavkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2020. Kontrolou
neboli zistené nedostatky. Prebehla kontrola pokladničných dokladov 770-851/2020. Pri
kontrole neboli zistené nedostatky. Prebehla kontrola vybavovania sťažností a petícií. Za rok
2020 neboli podané. Prebehla aj kontrola plnenia uznesení. Ďalej prebehla kontrola
pohľadávok. Hlavná kontrolórka upozornila na neuhradený nájom 04 – 12/2019 vo výške
1066,50 € – 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.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce p. Božena Trúchla oboznámila poslancov s Návrhom plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 (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 zriadení v z. n. p.
1. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
2. poveruje
hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
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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 jednomyseľne schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
I. polrok 2021 a poverujú hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti.
7. Návrh VZN č. 1/2020 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.1/2020 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.2/2019. Starosta navrhuje zvýšiť
sadzby poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre FO aj PO. Ročný
poplatok sa schválením VZN 1/2020 pre občanov zvýši z doterajších 24,- Eur na 25,- Eur na
osobu. Mierne navýšenie navrhuje aj pre PO – množstevný zber. 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. Za rok
2018 bola úroveň vytriedenia v našej obci 14,58 % a za rok 2019 20,62 %. Sadzba za
uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu v roku 2020 bola 22,- Eur
za tonu. Sadzbu v roku 2021 ovplyvní úroveň vytriedenia za rok 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 jednohlasne schválili VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce.
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojim stanoviskom k návrhu
rozpočtu (Príloha č. 4) v závere skonštatovala :
Po zohľadnení všetkých skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený
návrh rozpočtu na rok 2021 v členení
Bežné príjmy obce vo výške
283 568,09
Kapitálové príjmy
0,00
Finančné operácie
80 200,00
Príjmy spolu
363 768,09
Bežné výdavky obce vo výške
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

283 568,09
80 200,00
363 768,09
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schváliť
a návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023 v predloženom členení zobrať na vedomie.
Poslanci uvedené stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021
a viacročného rozpočtu na roky 2022– 2023 zobrali na vedomie.
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
Starosta obce, oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na roky 2021-2023.(Príloha
č.5) Uvedený návrh obsahuje rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2021-2023, zároveň
obsahuje skutočné plnenie za predchádzajúce 2 rozpočtové roky 2018, 2019 a schválený
rozpočet na rok 2020 spolu s očakávanou skutočnosťou 2020. Starosta a účtovníčka obce
podľa požiadaviek poslancov informovali o jednotlivých položkách rozpočtu.
Starosta dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2021.
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 2021 jednohlasne schválili a rozpočty Obce
Bíňovce na roky 2022 a 2023 vzali na vedomie.
10. Informácia o úväzku hlavného kontrolóra obce, výberové konanie na
hlavného kontrolóra
Hlavnej kontrolórke obce p. Božene Trúchlej končí pracovný pomer ( 6 ročné funkčné
obdobie) dňa 28.02.2021. Z tohto dôvodu, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
bude vyhlásené výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Bíňovce na obdobie od
01.03.2021 do 28.02.2027. Výberové konanie bude zverejnené spôsobom v obci obvyklým – na
webovej stránke obce a úradnej tabuli. Starosta navrhol rozsah pracovného času hlavného kontrolóra čiastočný pracovný úväzok 0,1. Voľba sa uskutoční dňa 28. januára 2021 na zasadnutí OZ.
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 jednomyseľne schválili pracovný čas hlavného kontrolóra na obdobie od 01.03.2021
do 28.02.2027 - úväzok 0,1. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 28.01.2021.

11. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami
č. 66 -106/2020 vykonanými za obdobie od 01.09.2020 - 30.11.2020. Jednotlivé rozpočtové
opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 6 )
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 66 -106/2020 zobrali na vedomie.
4

12. Rôzne
Starosta ďalej informoval poslancov :
 o jednaní so spoločnosťou Arton, s.r.o., Komenského 27, Žilina s ktorou plánuje
uzatvoriť zmluvu o prenájme časti pozemku p. č. 263/7 a p. č. 241/11 v k. ú. Bíňovce na
umiestnenie reklamných stavieb - 4 ks reklamných panelov. Starosta navrhuje sumu 3 x 200,Eur ročne za obojstranný panel a 1x 100,- Eur ročne za jednostranný panel.
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 výšku nájmu a uzatvorenie zmluvy o nájme p. č. 263/7 a p. č. 241/11 v k. ú.
Bíňovce so spoločnosťou Arton, s.r.o., Komenského 27, Žilina jednomyseľne schválili.
 o zámere vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom p. č. 700/63, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 806,- m2, k. ú. Bíňovce, zapísanej na LV 600. Záujem o prenájom
prejavil p. Peter Valach – umiestnenie prenosnej garáže na parkovanie ťažkej techniky.
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 jednomyseľne schválili vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom p. č.
700/63, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 806,- m2, k.ú. Bíňovce, zapísanej na LV 600.
 o realizácii adventného venca pred obecným úradom – starosta touto cestou poďakoval
p. Čeledovi, p. Halašovi, p. Gregušovi, p. Kumančíkovi a p. Královičovi za pomoc
 v obci sa deťom rozdávali mikulášske balíčky - za pomoc starosta poďakoval Mgr.
Vladimírovi Fandlovi, Borisovi Opálkovi, Danielovi Krajčovičovi, Monike Rábarovej, Ing.
Jánovi Zajacovi a Davidovi Kemkovi
 uskutočnila sa brigáda ( vyčistenie priestoru pri sýpke ) – starosta poďakoval p.
Zajíčkovi, p. Halašovi, p. Gregušovi a p. Kemkovi, ktorí sa brigády zúčastnili
 pri celoplošnom testovaní pomáhali členovia DHZ Bíňovce. Starosta týmto ďakuje
členom DHZ osobitne Jánovi Zajacovi za pomoc - odmeny sa vzdal v prospech detí MŠ
 zmluva so zhotoviteľom rekonštrukcie sýpky na hasičskú zbrojnicu bola podpísaná,
prebieha obstarávanie na likvidáciu azbestovej strechy
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 súčasne s likvidáciou azbestovej strechy na sýpke bude zlikvidovaná aj azbestová
strecha na „fitku“ v starom KD, nahradená bude plechovou strechou
13. Diskusia
Poslanec Pavol Kemka po diskusii s ostatnými poslancami a zhodnotení práce starostu
obce navrhol zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu o 5% s účinnosťou od
01.01.2021.
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 jednomyseľne schválili zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu o 5%
s účinnosťou od 01.01.2021.
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 07.12.2020
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 36/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednomyseľne.
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 37/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie od
30.09.2020 do 04.12.2020.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 38/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach po prerokovaní materiálu v súlade s §11 ods. 4 a 18f
ods.1 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021,
jednomyseľne
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
a
poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 39/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce, jednomyseľne.
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 40/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu Obce Bíňovce na
roky 2021 – 2023.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č.41/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Rozpočet Obce Bíňovce na rok 2021, jednomyseľne.
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
REKAPITULÁCIA
Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

2021
363 768,09
283 568,09
0,00
80 200,00

z toho
- RF
- zostatok fin. prostriedkov z predch. rokov

Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

71 200,00
9 000,00

363 768,09
283 568,09
80 200,00

0,00

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č.42/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočet na roky 2022, 2023.
REKAPITULÁCIA
Príjmy spolu
Bežné príjmy - Obec
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie - RF

Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

2022

2023

283 568,09
283 568,09

283 568,09
283 568,09

269 668,09
269 668,09

263 168,09
263 168,09

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 43/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
berie na vedomie informácie o konci funkčného obdobia hlavnej kontrolórky obce,
vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra Obce Bíňovce
a
schvaľuje pracovný čas hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na obdobie od 01.03.2021 do
28.02.2027 - úväzok 0,1. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 28.01.2021,
jednomyseľne.
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 44/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 66 -106/2020.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 45/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje uzatvorenie zmluvy o prenájme časti pozemku p. č. 263/7, vodná plocha , k.ú
Bíňovce, zapísanej na LV 774 a p. č. 241/11, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Bíňovce,
zapísanej na LV 600 - na umiestnenie reklamných stavieb - 4 ks reklamných panelov so
spoločnosťou Arton, s.r.o., Komenského 27, Žilina a výšku nájomného 3 x 200,- Eur/rok za
obojstranný panel a 1x 100,- Eur/rok za jednostranný panel, jednomyseľne.
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 46/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom p. č. 700/63, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 806,- m2, k. ú. Bíňovce, zapísanej na LV 600, jednomyseľne.
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 47/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostu obce.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 48/2020 zo dňa 07.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach na základe §4 ods.2 zák. č.253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov
berie na vedomie informácie poslancov o zhodnotení práce starostu a ich odporúčanie
a
schvaľuje zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu o 5% s účinnosťou od 01.01.2021,
jednomyseľne.
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)

V Bíňovciach dňa 07.12.2020
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Mgr. Vladimír Fandel
Michal Petrovič

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

Ing. Marián Novák
starosta obce

8

