Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 11.12.2017
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
Návrh VZN č.3/2017 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
Návrh VZN č.4/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Bíňovce
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 2.polrok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018
Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020
Rozpočtové opatrenia
Prevod vlastníctva nehnuteľnosti dom súp.č. 81, p. č. 526/2 zastavané plochy a p.č. 526/9
záhrady zapísaných na LV 600 v k.ú. Bíňovce – schválenie spôsobu prevodu
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. Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
p. Iveta Petrovičová – odborný ekonóm, zapisovateľka
p. Katarína Kolarovičová – referentka
Lucia Danišovičová, Anton Petrovič
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. Marek Orság a Mgr. Katarína Malovcová.
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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.
4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 14.9.2017 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.
5. Návrh VZN č. 3/2017 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
Referentka obce p. Katarína Kolarovičová oboznámila poslancov s Návrhom VZN
č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Bíňovce.(príloha č.1) V návrhu oproti minulému roku sú v zmysle
zákona 582/2004 Z.z. o miestnyh daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady na
území obce Bíňovce zmenené sadzby (najvyššia sadzba dane zo stavieb musí byť do roku
2024 maximálne 10- násobkom najnižšej sadzby dane zo stavieb)
- stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
z pôvodných 0,08 na 0,10 € za m2
- priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb
na skladovanie a administratívu z pôvodných 1,95 na 1,85 € za m2
- stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou z pôvodných 1,95 na 1,85 € za m2
- za ostatné stavby z 0,08 na 0,10 m2
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 VZN č. 3/2017 jednohlasne schválili.
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6. Návrh VZN č.4/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
obce Bíňovce
Referentka obce p. Katarína Kolarovičová oboznámila poslancov so znením Návrhu
VZN č.4/2017 v ktorom boli zmemené poplatky (príloha č.2). Poplatky za hroby sa vyberajú
na obdobie 10 rokov. V návrhu boli navýšené z dôvodu vysokých nákladov na údržbu
cintorína a vývoz kontajnerov.
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,
Katarína Malovcová
-

Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 4/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu
smútku obce Bíňovce
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2017
Hlavná kontrolórka obce p. Božena Trúchla oboznámila poslancov so Správou o kontrolnej
činnosti vykonanej za obdobie od 08.06.2017 do 08.12.2017 . V závere správy skonštatovala,
že kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.
(Príloha č.3)
Poslanci správu o kontrolnej činnosti zobrali na vedomie.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce p. Božena Trúchla oboznámila poslancov s Návrhom plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018. (Príloha č. 4)
a navrhla poslancom prijať nasledovné uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach 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 2018
2. poveruje
hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
.
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
-
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Poslanci jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok
2018 a poverujú hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej
činnosti.
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojim stanoviskom k návrhu
rozpočtu v závere skonštatovala :
Po zohľadnení všetkých skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh
rozpočtu na rok 2018
Bežné príjmy obce vo výške
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

253 730,00
301 312,22
49 094,22
604 136,44

Bežné výdavky obce vo výške
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

253 730,00
350 406,44
604 136,44
schváliť

a návrh rozpočtu na roky 2019 – 2020 v predloženom členení zobrať na vedomie.
(Príloha č.5)
Poslanci uvedené stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie.
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
Starostka obce informovala o doručenej žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
vo výške 3 000,- €.(Príloha č.6) Žiadosť podala Rímsko-katolícka cirkev, farnosť sv. Petra
a Pavla Trstín, Filiálka Bíňovce. Finančné prostriedky žiada na obstaranie nových lavíc. Do
návrhu rozpočtu bolo zapracované poskytnutie dotácie vo výške 3 000,- €. Poslanci súhlasili
s poskytnutím dotácie v uvedenej výške.
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 jednohlasne schválili poskytnutie dotácie vo výške 3 000,- Eur.
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Starostka obce ďalej informovala o doručenej žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce vo výške 1 100,- €.(Príloha č.7) Žiadosť podalo Poľovnícke združenie
Priehrada. Finančné prostriedky žiada na kúpu pozemku pod chatou PZ, cca 5 árov. Do
návrhu rozpočtu bolo zapracované poskytnutie dotácie vo výške 1 100,- €. Poslanci súhlasili
s poskytnutím dotácie v uvedenej výške.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Proti
Zdržal sa

0
1

Mená poslancov
Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová, p. Alžbeta Šikulová,
Ing. Marián Novák, p. Anna Balažovičová, Mgr. Katarína
Malovcová
Ing.Marek Orság

Poslanci schválili poskytnutie dotácie vo výške 1 100,- Eur.
11. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020
Účtovníčka obce p. Petrovičová, poverená starostkou obce, podrobne oboznámila
poslancov s návrhom rozpočtu na roky 2018-2020.(Príloha č.8) Uvedený návrh obsahuje
rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2018-2020, zároveň obsahuje skutočné plnenie za
predchádzajúce 2 rozpočtové roky 2015, 2016 a schválený rozpočet na rok 2017 spolu s
očakávanou skutočnosťou 2017. Účtovníčka obce informovala poslancov o jednotlivých
položkách rozpočtu. Navrhla doplniť do rozpočtu v príjmoch aj vo výdavkoch sumu 5000,Eur – stravné ŠJ. Doteraz sa jednalo o mimorozpočtové príjmy od 01.01.2018 sa zmenou
legislatívy uvedené príjmy a výdavky rozpočtujú. Zároveň navrhla do rozpočtu pridať
čerpanie rezervného fondu vo výške 2 500,- Eur na spoluúčasť k dotácii na kamerový systém
- dňa 11.12.2017 nám bolo oznámené, že nám bude dotácia vo výške 10 000,- Eur poskytnutá.
Rozpočet na roky 2018-2020
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. Balažovičová Anna,
Mgr. Katarína Malovcová

Poslanci rozpočet Obce Bíňovce na rok 2018 jednohlasne schválili a rozpočty obce
Bíňovce na roky 2019 a 2020 vzali na vedomie
12. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými
opatreniami č. 107-249/2017 vykonanými za obdobie 8-11/2017. Jednotlivé rozpočtové
opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. (Príloha č.8)
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 107-249 zobrali na vedomie.
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13. Prevod vlastníctva nehnuteľnosti rod. dom súp.č. 81, p. č. 526/2 zastavané
plochy a nádoria, p.č. 526/9 záhrady, zapísaných na LV 600 v k.ú. Bíňovce –
schválenie spôsobu prevodu
Starostka obce informovala poslancov o pracovnom stretnutí s právnikom, ktorý
konzultoval so starostkou možný postup pri predaji obecného majetku. Odporučil spôsob
prevodu vlastníctva obchodnou verejnou súťažou. Starostka obce vysvetlila poslancom postup
pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou. Na prevod vlastníctva
verejnou obchodnou súťažou obec ponúka nehnuteľnosti zapísané 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.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Proti
Zdržal sa

0
1

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, Ing. Marián Novák, Mgr. Katarína Malovcová
p. Anna Balažovičová

Poslanci schválili spôsob prevodu vlastníctva uvedených nehnuteľností obchodnou verejnou
súťažou.
Ďalej starostka navrhla poslancom podmienky obchodnej verejnej súťaže:
OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ:
1.

2.

Predmetom návrhu zmluvy bude odkúpenie nehnuteľností zapísaných na LV č.600 dom
súpisné 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 obchodnou verejnou
súťažou podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb).
Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu, ktorá presiahne sumu 20 000,- €.

3.

Súťažiaci prijíma podmienku, že súčasne s predložením súťažného návrhu zmluvy
preukáže svoju solventnosť na zaplatenie kúpnej ceny bankovou zárukou podľa § 313 a
nasl. Obchodného zákonník alebo v rovnakej lehote zloží kúpnu cenu na účet
vyhlasovateľa; inak návrh nebude do súťaže zahrnutý.

4.

Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľností
najneskôr do jedného mesiaca od vyhodnotenia súťaže; inak má vyhlasovateľ právo
odstúpiť od zmluvy.

5.

Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodu 4. nastávajú
doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od
zmluvy zmluva zaniká (§ 344 a § 349 Obchodného zákonníka).

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:
6.

Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne Mária Cádrová starostka obce na tel. č.
0918 461 699, e-mail: starostka@binovce.sk; prístup k nehnuteľnosti za účelom
obhliadky je možné dohodnúť s Máriou Cádrovou –starostkou obce , tel. č. 0918
461 699, e-mail starostka@binovce.sk
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7.
Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obec Bíňovce - Obecný
úrad, Bíňovce č.134, 919 07 Bíňovce“ v zalepenej obálke a s výrazným označením „súťaž:
Dom a záhrada“. Túto obálku vložte do druhej obálky s označením „prihláška do súťaže“, kde
okrem spomínanej zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list
s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma,
sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rod. č.).
8.

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 31.01.2018 o 12:00 hod.

9.

Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou
odoslanou najneskôr 15.02.2018

10.

Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.

11.

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

12.

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z hľadiska
vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie
návrhov.

13.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť
súťaž.

Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Proti
Zdržal sa

0
1

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, Ing. Marián Novák, Mgr. Katarína Malovcová
p. Anna Balažovičová

Poslanci schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže, nadpolovičnou väčšinou
Ďalej starostka navrhla poslancom zriadenie komisie na vyhodnotenie obchodnej
verejnej súťaže v zložení: Mária Cádrová, Anna Balažovičová, Ing. Mária Klukavá, Mgr.
Katarína Malovcová, Ing. Marián Novák, Ing. Marek Orság, Marcela Rábarová, Alžbeta
Šikulová s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž a vybrať najvhodnejší
návrh a organizátora súťaže Katarínu Kolarovičovú - referentku, ako tajomníka tejto komisie
s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Proti
Zdržal sa

0
1

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, Ing. Marián Novák, Mgr. Katarína Malovcová
p. Anna Balažovičová

Poslanci schválili zriadenie uvedenej komisie v uvedenom zložení a Katarínu Kolarovičovú
ako organizátora súťaže, nadpolovičnou väčšinou.
14. Rôzne
Starostka ďalej informovala poslancov
o uskutočnených prácach a akciách v období od konania posledného zasadnutia OZ
o stave riešenia dopravnej situácie – parkovanie pri ceste I/51 / ihrisko, stánok
Kebab/. Nakoľko nedošlo k pokroku v riešení tohto problému z diskusie poslancov
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vyplynul návrh na umiestnenie dopravného značenia – Zákaz zastavenia pre vozidlá
nad 3,5t. Poslanec Ing. Marián Novák prisľúbil zabezpečenie projektovej
dokumentácie a prípravu podkladov k žiadosti na umiestnenie dopravného značenia.
Ing. Marek Orság, zástupca starostky obce,
poďakoval v mene obecného
zastupiteľstva starostke obce a pracovníčkam obecného úradu za vykonanú prácu
P. Anna Balažovičová sa informovala prečo nebola v tomto roku opravená miestna
komunikácia pred budovou Pohostinstva a Pošty Bíňovce. Starostka informovala, že
finančné prostriedky rozpočtované na opravu miestnych komunikácií boli v tomto
roku vyčerpané. Na účel opravy MK bolo rozpočtovaných 8 850,- Eur v priebehu
roka bol rozpočet navýšený na 10 212,- Eur, čo bolo aj skutočné plnenie.
15. Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
15. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 11.12.2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 42/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 43/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje VZN č.3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 44/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje VZN č.4/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Bíňovce,
jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 45/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 46/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, jednohlasne
a
poveruje hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 47/2017 zo dňa 11.12.2016
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Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu Obce Bíňovce na
roky 2018 – 2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 48/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť sv. Petra a
Pavla Trstín, Filiálka Bíňovce vo výške 3 000 €, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 49/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Poľovníckemu združeniu Priehrada vo výške
1 100,- €, nadpolovičnou väčšinou
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č.50/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Rozpočet na rok 2018,.nadpolovičnou väčšinou.
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

2018
611 636,44
258 730,00
301 312,22
51 594,22
611 636,44
258 730,00
301 312,22
51 594,22

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č.51/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Rozpočet na roky 2019, 2020.
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
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2018
241 317,00

2019
240 377,00

241 317,00
0,00
0,00

240 377,00
0,00
0,00

240 140,00

240 140,00

240 140,00
0
0
0

240 140,00
0
0
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 52/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 107-249/2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 53/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s c h v a ľ u j e spôsob prevodu vlastníctva 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 obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až
§ 288 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 54/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s c h v a ľ u j e podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:
Obec Bíňovce
vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
na odkúpenie nehnuteľnosti s týmito podmienkami:
OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ:
1.

Predmetom návrhu zmluvy bude odkúpenie vlastníctva 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 obchodnou
verejnou súťažou podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991
Zb.

2.

Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu, ktorá presiahne sumu 20 000,- €

3.

Súťažiaci prijíma podmienku, že súčasne s predložením súťažného návrhu zmluvy
preukáže svoju solventnosť na zaplatenie kúpnej ceny bankovou zárukou podľa § 313 a
nasl. Obchodného zákonník alebo v rovnakej lehote zloží kúpnu cenu na účet
vyhlasovateľa; inak návrh nebude do súťaže zahrnutý.

4.

Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľností
najneskôr do jedného mesiaca od vyhodnotenia súťaže; inak má vyhlasovateľ právo
odstúpiť od zmluvy.

5.

Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodu 4. nastávajú
doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od
zmluvy zmluva zaniká (§ 344 a § 349 Obchodného zákonníka).
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OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:
6.

Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne Mária Cádrová starostka obce na tel. č.
0918 461 699, e-mail: starostka@binovce.sk; prístup k nehnuteľnosti za účelom
obhliadky je možné dohodnúť s Máriou Cádrovou –starostkou obce , tel. č. 0918
461 699, e-mail starostka@binovce.sk

7.

Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obec Bíňovce - obecný
úrad, Bíňovce 134, 919 07 Bíňovce“ v zalepenej obálke a s výrazným označením
„súťaž: Dom a záhrada“. Túto obálku vložte do druhej obálky s označením „prihláška
do súťaže“, kde okrem spomínanej zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy
vložte list s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov,
právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rod. č.).

8.

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 31.01.2018 o 12:00 hod.

9.

Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou
odoslanou najneskôr 15.02.2017.

10.

Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.

11.

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

12.

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z hľadiska
vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie
návrhov.

13.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť
súťaž.
nadpolovičnou väčšinou
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 55/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach – v nadväznosti na svoje uznesenie č.53/2017 zo dňa
11.12.2017 a č. 54/2017 zo dňa 11.12.2017
1. z r i a ď u j e na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže komisiu v zložení: Anna
Balažovičová, Ing. Mária Klukavá, Mgr. Katarína Malovcová, Ing. Marián Novák,
Ing. Marek Orság, Marcela Rábarová, Alžbeta Šikulová
s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž a vybrať najvhodnejší
návrh
a
2. organizátora súťaže Katarínu Kolarovičovú - referentku, ako tajomníka tejto komisie
s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej
stránke.
nadpolovičnou väčšinou
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 56/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti na umiestnenie
dopravného značenia – zákaz zastavenia vozidiel nad 3,5 t
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 57/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostky obce.
V Bíňovciach dňa 11.12.2017
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Ing. Marek Orság

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

Mgr. Katarína Malovcová .....................................................

Mária Cádrová
starostka obce

.
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