Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 14.08.2017
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bíňovciach
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a prezentácia poslancov
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre DHZ Bíňovce
Rozpočtové opatrenia
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, Ing. Marek Orság,
p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák, Mgr.Katarína
Malovcová,
Neprítomní poslanci: p. Alžbeta Šikulová
Ostatní prítomní: p. Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obecného úradu
p. Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
p. Peter Halaša (DHZ Bíňovce), Ing. Ján Zajac (DHZ Bíňovce)
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce privítala prítomných a
vykonala prezentáciu poslancov. Skonštatovala, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
zúčastnilo 6 poslancov zo 7 poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Marcela Rábarová, Mgr. Katarína Malovcová.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce p. Mária Cádrová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 20.06.2017 boli prijaté uznesenia č. 13 až 28. Starostka
skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne.
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Poslanci informáciu vzali na vedomie.
4.
Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre DHZ Bíňovce –
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Starostka informovala poslancov, že bola vyhlásená výzva č. VII. Prezídium
Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel
hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dotáciu možno
poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:
Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické
zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
Stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v
zmysle stavebného zákona) pre dosiahnutie alebo zvýšenie štandardov vybavenosti
hasičských zbrojníc podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie
tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava
a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického
alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí
(najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov,
klimatizačného zariadenia).
Projektové a inžinierske práce pre projekt
Základným cieľom projektu je podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc.
Žiadosť o dotáciu treba predložiť do 31.8.2017, max. výška dotácie 30 000 €.
Za

6

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci jednohlasne schválili podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na
uvedený účel
Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými
opatreniami č. 64-106/2017 vykonanými za obdobie od 21.06.2017 – 31.07.2017. Jednotlivé
rozpočtové opatrenia č. 64 -104 boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 6 )
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 64-104/2017 zobrali na vedomie.
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Jednotlivé rozpočtové opatrenia č. 105 - 106/2017 boli nad 3000,- Eur. (Príloha č.6)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci jednohlasne schválili rozpočtové opatrenia č. 105 a106/2017 – čerpanie rezervného
fondu na projektovú dokumentáciu rekonštrukciu budovy Svadobka vo výške 3 000,- Eur.
6. Rôzne
Starostka obce informovala prítomných o
sponzorskom dare (použitý kancelársky nábytok) od spoločnosti IKEA Industry.
Touto cestou ďakuje nášmu občanovi Ing. Jozefovi Branišovi, zamestnancovi
uvedenej firmy, ktorý zabezpečil poskytnutie kancelárskeho nábytku na zariadenie
kancelárií obecného úradu.
uskutočnených akciách od konania posledného zasadnutia OZ
a o pripravovaných
akciách
7. Diskusia
V diskusii vystúpil Ing. Marián Novák, ktorý chcel dať návrh na rozpočtovú
požiadavku k rozpočtu na rok 2018. Starostka ho informovala, že pri tvorbe rozpočtu na
nasledujúce obdobie sa bude postupovať v súlade s rozpočtovým harmonogramom, ktorý
bude zverejnený v septembri na úradnej tabuli.
8. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 14.08.2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 29/2017 zo dňa 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 30/2017 zo dňa 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje podanie žiadosti - Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru
2017 na Podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc
a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MV SR s maximálnou výškou celkových oprávnených výdavkov v v sume
22 292 € a spolufinanovaním vo výške 1 340 € jednohlasne.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 31/2017 zo dňa 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 64-104/2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 32/2017 zo dňa 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 105-106/2017 – čerpanie rezervného fondu na projektovú
dokumentáciu - rekonštrukciu budovy Svadobka, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 33/2017 zo dňa 14.08.2017
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostky obce
V Bíňovciach dňa 14.08.2017
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : p. Marcela Rábarová
Mgr. Katarína Malovcová

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

Mária Cádrová
starostka obce
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