Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 08.10.2018
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bíňovciach
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie a prezentácia poslancov
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Správa o kontrolnej činnosti
Rozpočtové opatrenia
Schválenie dodatku č.7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
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,
p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák
Neprítomní poslanci: Mgr. Katarína Malovcová, Ing. Marek Orság
Ostatní prítomní: p. Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
p. Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce privítala prítomných a
vykonala prezentáciu poslancov. Skonštatovala, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
zúčastnilo 5 poslancov zo 7 poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Marián Novák, p. Marcela Rábarová
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce p. Mária Cádrová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová, p. Alžbeta Šikulová,
p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 09.07.2018 boli prijaté uznesenia č. 29 - 35. Starostka
skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.

5. Správa o kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so správou o kontrolnej činnosti za
obdobie od 12.06.2018 do 5.10.2018. Vykonaná bola kontrola účtovných a interných
dokladov, účtovných výkazov, čerpanie výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom,
kontrola zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch, kontrola pokladničnej
hotovosti, výber daní, kontrola pohľadávok. Kontrolou nebolo zistené nehospodárne
zaobchádzanie s finančnými prostriedkami ani porušenie všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov.(Príloha č.1)
Poslanci uvedenú správu o kontrolnej činnosti zobrali na vedomie.
Rozpočtové opatrenia

6.

Ekonómka obce p. Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými
opatreniami č. 60-112/2018 vykonanými za obdobie od 1.7.2018-30.08.2018. Jednotlivé
rozpočtové opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č.2)
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 60-112/2018 zobrali na vedomie.
7. Schválenie dodatku č.7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Dňa 18.06.2018 Obec Malženice doručila obci Bíňovce oznámenie o ukončení „Zmluvy
o zriadení spoločného obecného úradu“ k 31.12.2018. Na zasadnutí pléna SOcÚ dňa
28.08.2018 bolo navrhnuté, aby sa sídlom SOcÚ stala Obec Trstín. Dodatkom č.7 sa mení
sídlo SOcÚ z Obce Malženice na Obec Trstín. Štatutárnym zástupcom SOcÚ bude od
1.1.2018 starosta Obce Trstín.
Všetci zamestnanci Spoločného obecného úradu vrátane jeho prednostu, ktorí sú ku dňu
31.12.2018 zamestnancami Obce Malženice, budú v zmysle § 28 zákona č. 311/2001 Z.z.
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov odo dňa 01.01.2019 zamestnancami Obce
Trstín ako preberajúceho zamestnávateľa podľa § 28 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Obec Malženice a Obec Trstín sa vzájomne
dohodnú, s čím ostatné zmluvné strany súhlasia, na konkrétnom spôsobe realizácie prechodu
práv a povinností z doterajšieho zamestnávateľa – Obce Malženice na preberajúceho
zamestnávateľa – Obec Trstín.
Všetok majetok, ktorý je ako spoluvlastníctvo zmluvných strán súčasťou Spoločného
obecného úradu ako hospodárskej jednotky evidovaný na Obec Malženice na základe činnosti
starostu Obce Malženice podľa § 20a ods. 3 písm. c) ZOZ, bude odo dňa 01.01.2019
rovnakým spôsobom evidovaný na Obec Trstín. Obec Malženice a Obec Trstín uzatvoria
všetky potrebné dohody, ktoré sú potrebné na preregistráciu takéhoto majetku. (Príloha č.3)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová, p. Alžbeta Šikulová,
p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení
spoločného obecného úradu.
18. Rôzne
Starostka ďalej informovala poslancov
o uskutočnených prácach a akciách v období od konania posledného zasadnutia OZ
a o pripravovaných akciách
o projekte „WIFI pre Teba“ (zvýšenie dostupnosti rýchleho prístupu na internet na
verejných priestranstvách obce) – o možnosti podania žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci výzvy č.:OPII-2018/7/1-DOP vyhlásenej Úradom predsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu, spoluúčasť obce 750,- Eur.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
3

Mená poslancov
Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová, p. Alžbeta Šikulová

Proti
Zdržal sa

2
0

Ing. Marián Novák, Anna Balažovičová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou schválili predloženie žiadosti
o poskytnutie NFP v rámci výzvy OPII-2018/7/ 1-DOP a v prípade poskytnutia príspevku
spoluúčasť obce vo výške 750,- Eur.
starostka oboznámila poslancov so znením listu doručeného z Okresného súdu Trnava
a informovala o podávanom návrhu na zvolenie prísediacich pre tamojší súd podľa §140 ods.
1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Táto informácia bude taktiež zverejnená. Nikto zatiaľ neprejavil záujem stať sa kandidátom
na prísediaceho.
o prebiehajúcom jednaní so SPF o delimitácii pozemku pod futbalovým ihriskom,
starostka doložila podklady k uvedenej žiadosti, ktoré si dodatočne vyžiadal SPF
obci bolo doručené rozhodnutie o poskytnutí dotácie vo výške 50 000,- Eur na
4. stavbu Skupinového vodovodu Trstín – Horná Krupá – Bíňovce, ktorá však musí byť
preinvestovaná do 30.11.2018.
o možnosti podávať návrhy na rozpčet na rok 2019
o realizácii pergoly v areáli MŠ Bíňovce - dotácia z Environmentálneho fondu – POD
o prácach vykonaných za obdobie 2014 – 2018 (Príloha č.4)
19. Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
20. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 08.10.2018
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 36/2018 zo dňa 08.10.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach

schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 37/2018 zo dňa 08.10.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 60-112/2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 38/2018 zo dňa 08.10.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.01.2003,
v zmysle čl. 14 bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa mení sídlo
SOcÚ a štatutár SOcÚ, jednohlasne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 34/2018 zo dňa 08.10.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy
č.: OPII-2018/7/1-DOP vyhlásenej Úradom predsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
na projekt „WIFI pre Teba“ a 5% spoluúčasť obce vo výške 750,- Eur v prípade poskytnutia
finančných prostriedkov, nadpolovičnou väčšinou.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 35/2018 zo dňa 08.10.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostky obce.
V Bíňovciach dňa 08.10.2018
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Ing. Marián Novák

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

Marcela Rábarová

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

Mária Cádrová
starostka obce

