Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 24.06.2020
o 18.00 hod. v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Bíňovce (Klub mládeže)
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie a prezentácia poslancov
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Bíňovce za rok 2019
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019
Záverečný účet obce Bíňovce za rok 2019
Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2019 – tvorba rezervného fondu
Individuálna výročná správa za rok 2019
Inventarizácia majetku obce k 31.12.2019
Rozpočtové opatrenia
Rôzne
Diskusia
Uznesenie
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,
Rastislav Zajíček, Pavol Kemka, Mgr. Vladimír Fandel
Neprítomní poslanci: Michal Petrovič
Ostatní prítomní: Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Ing. Martina Romanová, Marek Sklenár, Ing. Peter Martinák
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných a vykonal
prezentáciu poslancov. Skonštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 6
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
Rastislav Zajíček a Pavol Kemka.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce Ing. Marián Novák oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Mená poslancov
Peter Halaša, Pavol Kemka, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela
Rábarová, Rastislav Zajíček, Mgr. Vladimír Fandel

Proti
Zdržal sa

0
0

-

1

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili program zasadnutia.
prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 13.05.2020 boli prijaté uznesenia č. 1 – 11/2020. Starosta
konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne. Dodal, že o plnení prijatých uznesení č.7/2020 a č.8/2020 vo veci prenájmu
obecných parciel bude starosta informovať v bode „rôzne“.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov s Návrhom plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020. ( Príloha 1)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Mená poslancov
Peter Halaša, Pavol Kemka, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela
Rábarová, Rastislav Zajíček, Mgr. Vladimír Fandel

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh plánu kontrolnej činnosti obce na 2.
polrok 2020 a poverili hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa uvedeného plánu
kontrolnej činnosti.
prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Bíňovce
k Záverečnému účtu obce Bíňovce za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov so svojim stanoviskom
k Návrhu záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2019. V závere konštatovala že záverečný
účet za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods.5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Odporučila obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2019 výrokom
„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. (Príloha č.2)
Poslanci uvedené stanovisko vzali na vedomie.
7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019
Ekonómka obce oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora k účtovnej
závierke za rok 2019. V uvedenej správe audítorka vyjadrila názor, že účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Bíňovce k 31.12.2019 a výsledok
jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu je v súlade so zákonom
o účtovníctve. Informácie uvedené vo výročnej správe za rok 2019 sú v súlade s účtovnou
závierkou za rok 2019, výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Zároveň konštatovala, že Obec Bíňovce konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách. . (Príloha č.3)
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Poslanci správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019 vzali na vedomie.
8. Záverečný účet Obce Bíňovce za rok 2019
Starosta obce vyzval ekonómku obce Ivetu Petrovičovú, aby oboznámila poslancov s
Návrhom záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2019 a s prehľadom čerpania výdavkov za
rok 2019. Na záver prečítala návrh uznesenia. (Príloha č.4)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Peter Halaša, Pavol Kemka, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela
Rábarová, Rastislav Zajíček, Mgr. Vladimír Fandel
-

Poslanci Záverečný účet Obce Bíňovce za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce
schválili bez výhrad.
prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
9. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2019 – tvorba rezervného fondu
V prerokovanom záverečnom účte bolo uvedené :
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo
výške 50 716,81 Eur.. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok
kapitálového rozpočtu vo výške 13 001,70 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu. Bilancia finančných operácií
je kladný zostatok finančných operácií, príjmovou finančnou operáciou sa realizoval prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 13 001,70 EUR a príjem prostriedkov
predchádzajúcich období vo výške 299,72 EUR. Výsledok hospodárenia zistený podľa §2
písm. b) a c) a §10 ods.3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je prebytok vo výške 37 715,11 EUR.
Prebytok rozpočtu v sume 37 715,11 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 36 514,01 EUR navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu
36 514,01 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 477,60 EUR, a to na :
- podporu a výchovu k stravovacím návykom dieťaťa v sume 477,60 EUR
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b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 723,50 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 13 301,42 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
13 301,42 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
49 815,43 EUR.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Mená poslancov
Peter Halaša, Pavol Kemka, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela
Rábarová, Rastislav Zajíček, Mgr. Vladimír Fandel

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia upraveného
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a zostatok finančných operácií na tvorbu rezervného
fondu.
prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
10. Individuálna výročná správa za rok 2019
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s Individuálnou výročnou
správou Obce Bíňovce za rok 2019. (Príloha č.5)
Poslanci uvedenú Individuálnu Výročnú správu Obce Bíňovce za rok 2019 zobrali na
vedomie.
11. Inventarizácia majetku obce
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s Inventarizačným zápisom
o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019.
Predsedom inventarizačnej komisie bola Marcela Rábarová. Členmi Iveta Petrovičová
a Katarína Kolarovičová. Členmi čiastkovej inventarizačnej komisie pre majetok MŠ a ŠJ sú
Mgr. Ivona Bačová, Mgr. Eva Liptáková, Silvia Zajíčková, Monika Vitálišová.
Inventarizácia bola vykonaná fyzickou inventúrou hmotného a nehmotného majetku,
zásob a dokladovou inventúrou ostatného majetku, pohľadávok a záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov. Vykonanou inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely.
Inventarizačný stav súhlasí so stavom účtovným. Opatrenia neboli uložené. (Príloha č.6)
Poslanci uvedený Inventarizačný zápis
k 31.12.2019 zobrali na vedomie.
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a Inventarizáciu

majetku

a záväzkov

12. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami
č. 28-35/2020 vykonanými za obdobie od 01.04.2019 - 31.05.2019. Jednotlivé rozpočtové
opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 7 )
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 28-35/2020 zobrali na vedomie.
13. Rôzne
Starosta ďalej informoval poslancov :
 o legislatívne – právnych možnostiach obce ako nakladať s majetkom obce
v súvislosti so žiadosťami o prenájom obecných pozemkov prejednávaných na zasadnutí OZ
Bíňovce dňa 13.05.2020, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a Zásadami
hospodárenia s majetkom obce Bíňovce. Na základe uvedených informácií po krátkej diskusii
s poslancami navrhol poslancom spôsob prevodu majetku obce do nájmu doporučeným
spôsobom a to je Verejnou obchodnou súťažou s možnosťou využitia práva vyzývateľa na
zrušenie vyhlásenej súťaže na nasledovné pozemky:
.
1. Pozemok v katastrálnom území obce Bíňovce, číslo parcely 260/3 vo výmere 25 m2
s možnosťou využitia na umiestnenie mobilného zariadenia - predajňu rýchleho občerstvenia.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Mená poslancov
Peter Halaša, Pavol Kemka, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela
Rábarová, Rastislav Zajíček, Mgr. Vladimír Fandel

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci spôsob prevodu majetku obce do nájmu (p. č. 260/3 vo výmere 25 m2) Verejnou obchodnou súťažou s možnosťou využitia práva vyzývateľa na zrušenie vyhlásenej
súťaže schválili.
prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
2. Pozemok v katastrálnom území obce Bíňovce, číslo parcely 241/11 vo výmere 584 m2
s možnosťou využitia na umiestnenie dočasného objektu pre poskytovanie služieb verejnosti.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Mená poslancov
Peter Halaša, Pavol Kemka, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela
Rábarová, Rastislav Zajíček, Mgr. Vladimír Fandel

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci spôsob prevodu majetku (p.č. 241/11) obce do nájmu - Verejnou obchodnou
súťažou s možnosťou využitia práva vyzývateľa na zrušenie vyhlásenej súťaže schválili.
prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
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 o úmysle platiť príspevok do Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej
samosprávy Trnavského kraja (CKF) a podaní žiadostí o podporu z tohto fondu. Výška
príspevku je 0,50 Eur na jedného obyvateľa ročne. Pre členské samosprávy predstavuje CKF
nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených
s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm a nepredvídaných udalostí alebo preventívne
opatrenia.
 starosta informoval prítomných o termíne konania dlhšie plánovaného stretnutia
s občanmi obce vo veci investičného zámeru - „Nájomné byty – za školou“. Uvedené
stretnutie bolo pripravené, no z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 sa
dosiaľ neuskutočnilo. Starosta plánuje zvolať uvedené stretnutie s občanmi pravdepodobne v
septembri. Záleží však na tom ako sa situácia s vírusom COVID – 19 bude vyvíjať. Poslanec
Rastislav Zajíček navrhol, aby sa odhlasovalo, že o zámere „Nájomné byty – za školou“ sa
už nebude rokovať, nakoľko uvedený zámer nie je pre obec výhodný, spôsobí zadĺženie obce
na 40 rokov. Obec bude musieť znášať aj náklady na opravy a výstavbu komunikácií,
parkovacích miest a sietí. Problematické bude aj zásobovanie vodou a septik. Pripojili sa
k nemu aj prítomní občania. Obec minie prostriedky z rezervného fondu, ktoré sú potrebné na
spoluúčasti v prípade podávania žiadostí o dotácie na vodovod. Obec musí disponovať
finančnými prostriedkami, aby mohla žiadosti podávať a v prípade ich poskytnutia výstavbu
napr. vodovodu aj realizovať. Obec dostala dotáciu na rekonštrukciu sýpky na hasičskú
zbrojnicu vo výške 30 000,- Eur. Uvedená suma na celkovú rekonštrukciu sýpky určite stačiť
nebude a budú sa musieť čerpať prostriedky z rezervného fondu aj z tohto dôvodu by sa
nemali zbytočne míňať prostriedky na byty, ktoré pomôžu len pár ľuďom na prechodný čas.
Poslankyňa Marcela Rábarová upozornila, že mladí sa budú ťažko dostávať k hypotékam
a byty potrebujú. Starosta konštatoval, že mladí z obce odchádzajú. Rastislav Zajíček
upozornil, že to budú sociálne byty nie byty, ktoré by si mohli ľudia odkúpiť a aby niekomu
bol byt pridelený musí spĺňať stanovenú výšku príjmu. Nesmie byť ani nízky a ani vysoký.
Málokto túto podmienku splní. Ak sa tieto byty neobsadia bude musieť náklady znášať obec
pretože úver sa spláca z nájmu, rovnako náklady na opravy budú vysoké. Poslanec Pavol
Kemka povedal, že stretnutie s občanmi treba uskutočniť, aby sa zodpovedala otázka či vo
veci investičného zámeru - „Nájomné byty – za školou“ sa má ďalej pokračovať, alebo bude
zámer zamietnutý. Taktiež navrhol k tejto otázke vyhlásiť obecné referendum, aby sa
zohľadnila vôľa občanov obce. P. Romanová poznamenala, že občania majú málo informácií
o uvedenom zámere rozhodnúť by mali poslanci, ale na základe podrobných informácií, ktoré
podľa nej doteraz nedostali. Podľa názoru prítomných občanov uvedený investičný zámer je
pre našu obec nevýhodný. Mali by sme sa poučiť z problémov, ktoré majú s bytmi okolité
obce. Starosta skonštatoval, že stretnutie s občanmi zvolá nakoľko ho k tomu zaväzuje
v minulosti prijaté uznesenie OZ.
14. Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 24.06.2020
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 12/2020 zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
(prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0)
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 13/2020 zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020
2. poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
(prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 14/2020 zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Bíňovce
za rok 2019
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 15/2020 zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 16/2020 zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Záverečný účet Obce Bíňovce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad
(prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 17/2020 zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach

schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upraveného
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 36 514,01 EUR a
zostatok finančných operácií vo výške 13 301,42 EUR na tvorbu rezervného fondu
(prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 18/2020 zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Individuálnu výročnú správu za rok 2019
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 19/2020 zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Inventarizačný zápis a Inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2019
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 20/2020 zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 28-35/2020
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 21/2020 zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostu obce
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 22/2020 zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
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schvaľuje spôsob prevodu majetku obce do nájmu (p. č. 260/3 v k.ú. Bíňovce vo výmere 25
m2) - Verejnou obchodnou súťažou s možnosťou využitia práva vyzývateľa na zrušenie
vyhlásenej súťaže
(prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 23/2020 zo dňa 24.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje spôsob prevodu majetku obce do nájmu (p.č. 241/11 v k.ú. Bíňovce vo
výmere 584 m2) - Verejnou obchodnou súťažou s možnosťou využitia práva vyzývateľa na
zrušenie vyhlásenej súťaže
(prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0)
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
V Bíňovciach dňa 24.06.2020
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : p. Rastislav Zajíček
p. Pavol Kemka

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

Ing. Marián Novák
starosta obce
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