Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 15.03.2018
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bíňovciach
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Rozpočtové opatrenia
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. č. 263/7
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,
Neprítomní poslanci: Mgr. Katarína Malovcová
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 6 poslancov zo 7 poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Mária Klukavá, Ing. Marek Orság.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce p. Mária Cádrová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia.
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4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 05.02.2018 boli prijaté uznesenia č. 1- 3. Starostka skonštatovala, že
prijaté uznesenie 2/2018 sa plní a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené priebežne.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre DHZ
Starostka obce oboznámila poslancov so zámerom podať žiadosť o poskytnutie dotácie
na základe s Výzvy č. VI. Prezídia hasičského a záchranného zboru 2018 na Podporu ochrany
pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských
staníc a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MV SR.
Požadovaná bude dotácia vo výške 11 132,- €. Spolufinancovanie vo výške 557,- €
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili podanie uvedenej žiadosti o
dotáciu.
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolóeky obce za ro 2017
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov so správou o kontrolnej
činnosti za rok 2017 (príloha č. 1).
Poslanci správu hlavnej kontrolórky obce zobrali na vedomie.
7. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami
č. 1-7/2018. Jednotlivé rozpočtové opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur (príloha č.2).
Poslanci rozpočtové opatrenia vzali na vedomie
Ďalej oboznámila poslancov s potrebou navýšenia rozpočtu vo výške 4 000,- Eur na
čerpanie kapitálových výdavkov z rezervného fondu na strechu MŠ z dôvodu zvýšenia ceny
materiálu – rozpočtové opatrenie 8/2018.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie 8/2018čerpanie rezervného fondu, jednohlasne.
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.č. 263/7 v k. ú. Bíňovce
Starostka obce oboznámila poslancov s doručeným listom p. Milana Smolku (príloha
č.3) v ktorom reagoval na výzvu obce Bíňovce v ktorej sme ho žiadali o odstránenie
oplotenia, ktoré bolo vybudované na obecnom pozemku p. č. 263/7 plocha o výmere 260 m2.
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Zároveň sme žiadali odstránenie reklamnej tabule (Lakovňa) a oznámenie kontaktu na
spoločnosť, ktorá umiestnila tabule bez povolenia obce.
V liste uvádza, že v čase keď oplocoval pozemok konal v dobrej viere, že pozemok je
v jeho vlastníctve. Vzhľadom na počasie nie je možné robiť úpravy v exteriéri, preto žiada
o odklad do doby, keď vzhľadom na počasie úpravy na oplotení bude možné vykonať.
Zároveň požiadal OZ obce Bíňovce o zváženie odpredaja obecného pozemku p. č.
263/7 v k. ú. Bíňovce, ktorý je v súčasnosti oplotený a nie je v jeho vlastníctve. Starostka
obce dala hlasovať o žiadosti na odpredaj p. č. 263/7 v k. ú. Bíňovce .
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
1

Mená poslancov
p. Anna Balažovičová

Proti

5

Zdržal sa

0

Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá,
p. Alžbeta Šikulová, Ing. Marián Novák
-

Poslanci obecného zastupiteľstva neschválili
nadpolovičnou väčšinou.

p. Marcela Rábarová,

predaj p. č. 263/7 v k.ú. Bíňovce,

Zároveň trvajú na odstránení oplotenia obecného pozemku a reklamnej tabule.
9. Rôzne
Starostka ďalej informovala poslancov
o prácach a akciách uskutočnených v období od konania posledného zasadnutia OZ
vypracúvajú sa projekty na vybudovanie multifunkčného ihriska
budú sa opravovať miestne komunikácie
o žiadosti p. Ruženy Olešovskej o povolenie predĺženia zatváracej doby v
„Pohostinstve – Ružena Olešovská“ prevádzka Bíňovce 132, na deň 17.03.2018 do
03.00 hod. – uzatvorená spoločnosť. Poslanci v diskusii vyjadrili súhlas s vydaním
povolení za predpokladu, že prevádzka nebude negatívne vplývať na životné
prostredie a nebude rušiť nočný kľud, v zmysle VZN č. 3/2015 o určení pravidiel
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bíňovce.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci schválili vydanie povolení
v zmysle VZN 3/2015, jednohlasne.

na jednorázového predĺženia prevádzkovej doby

14. Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
15. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 15.03.2018
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 4/2018 zo dňa 15.03.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednohlasne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 5/2018 zo dňa 15.03.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje podanie žiadosti - Výzva č. VI. Prezídia hasičského a záchranného zboru 2018 na
Podporu ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR s výškou oprávnených výdavkov v sume
11 132,- € a spolufinancovanie vo výške 557,- €, jednohlasne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 6/2018 zo dňa 15.03.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 7/2018 zo dňa 15.03.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia 1-7/2018
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 8/2018 zo dňa 15.03.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenie 8/2018, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 9/2018 zo dňa 15.03.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
neschvaľuje odpredaj obecnej parcely č. 263/7 v k. ú. Bíňovce, nadpolovičnou väčšinou
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 10/2018 zo dňa 15.03.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostky obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 11/2018 zo dňa 15.03.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje vydanie povolení na jednorazové predĺženia prevádzkovej doby v zmysle VZN
3/2015, jednohlasne.
V Bíňovciach dňa 15.03.2018
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Ing. Mária Klukavá .....................................................
Ing. Marek Orság

.....................................................
Mária Cádrová
starostka obce
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