Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 28.01.2021
o 18.00 hod. vo Svadobke v Bíňovciach
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia a prezentácia poslancov
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020
Vyhodnotenie výberového konania na miesto hlavného kontrolóra Obce Bíňovce
Rozpočtové opatrenia
Vyhodnotenie vyhlásených VOS na prenájom obecných pozemkov
Rôzne
Diskusia
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, Michal Petrovič, Mgr.
Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček
Neprítomní poslanci: - Pavol Kemka, Marcela Rábarová
Ostatní prítomní: Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných a vykonal
prezentáciu poslancov. Skonštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 5
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
Peter Halaša a Mgr. Marianna Kumančíková.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce Ing. Marián Novák oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Michal Petrovič, Mgr.
Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili jednomyseľne program zasadnutia obecného
zastupiteľstva. (za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
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4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 07.12.2020 boli prijaté uznesenia č. 36 – 48/2020. Starosta
skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne. O výsledkoch VOS bude starosta informovať v bode č. 8.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou o výsledkoch kontroly za rok
2020. Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na
I. a II. polrok 2020. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie ustanovení príslušných zákonov.
Vykonané boli nasledovné kontroly:
 kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019
 kontrola príjmov a výdavkov za účtovné stredisko MŠ a ŠJ Bíňovce za obdobie od
01.01.2020 do 31.03.2020
 kontrola pokladničnej hotovosti k 02.01.2020, 06.05.2020 a k 31.12.2020
 kontrola účtovných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť
 kontrola pokladničných dokladov
 výber daní a poplatkov v roku 2020
 kontrola evidencie Dohôd o mimopracovnej činnosti
 kontrola vybavovania sťažností
 kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií
 administratívna finančná kontrola – poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
 kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Ďalej hlavná kontrolórka informovala o ostatných činnostiach, spracovaných
a predložených materiáloch pre obecné zastupiteľstvo.
Na základe vykonaných kontrol hlavná kontrolórka v závere uvedenej správy
konštatovala, že Obec Bíňovce v roku 2020 dodržiavala príslušné právne predpisy pri
hospodárení a nakladaní s majetkom obce – nebolo zistené nehospodárne vynakladanie
verejných financií. Finančné prostriedky boli vynakladané hospodárne, efektívne, účinne
a účelne. Finančná kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z.. (Príloha
č. 1)
Poslanci uvedenú správu vzali na vedomie.
6. Vyhodnotenie výberového konania na miesto hlavného kontrolóra obce

Hlavnej kontrolórke obce p. Božene Trúchlej končí pracovný pomer ( 6 ročné funkčné
obdobie) dňa 28.02.2021. Z tohto dôvodu, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na
obdobie od 01.03.2021 do 28.02.2027. Výberové konanie bolo zverejnené spôsobom v obci
obvyklým – na webovej stránke obce a úradnej tabuli. Na minulom zasadnutí OZ bol
schválený rozsah pracovného času hlavného kontrolóra - čiastočný pracovný úväzok 0,1.
Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta informoval prítomných poslancov, že do výberového konania na funkciu
hlavného kontrolóra Obce Bíňovce bola doručená jedna žiadosť dňa 12.januára 2021. Starosta
zároveň predložil OZ návrh na voľbu
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a) volebnej komisie v tomto zložení:
1. Peter Halaša
2. Mgr. Marianna Kumančíková
3. Michal Petrovič
4. Mgr. Vladimír Fandel
5. Rastislav Zajíček
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Michal Petrovič, Mgr.
Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili jednomyseľne zloženie volebnej komisie pre
voľbu hlavného kontrolóra. (za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
b) Spôsob voľby hlavného kontrolóra
Starosta navrhol poslancom OZ verejné hlasovanie
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Michal Petrovič, Mgr.
Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili jednomyseľne verejné hlasovanie pri voľbe
hlavného kontrolóra. (za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
c) voľba hlavného kontrolóra Obce Bíňovce
Schválená volebná komisia po otvorení obálky konštatovala, že žiadosť podala p. Božena Trúchla.
Skontrolovala všetky predpísané náležitosti v zmysle Výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra Obce Bíňovce a konštatovala, že prihláška je v súlade s požiadavkami uvedenými vo
výberovom konaní. P. Božena Trúchla spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného
kontrolóra.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Michal Petrovič, Mgr.
Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva verejným hlasovaním schválili jednomyseľne p. Boženu
Trúchlu - hlavného kontrolóra Obec Bíňovce. (za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
d) Plat hlavného kontrolóra
Plat hlavného kontrolóra v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Ak
má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí
podľa § 18c) odsek 1 v závislosti od dĺžky pracovného času. Úväzok hlavného kontrolóra v obci
Bíňovce je 0,10. OZ môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu do výšky 30 % z
mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.
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Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Michal Petrovič, Mgr.
Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili jednomyseľne odmenu 30% z mesačného platu
hlavného kontrolóra podľa § 18c) zákona o obecnom zriadení. (za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
Pani Božena Trúchla oznámila OZ, že vykonáva funkciu hlavnej kontrolórky aj v obci Trstín.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Michal Petrovič, Mgr.
Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie oznámenie p. Boženy Trúchlej
a súhlasia s vykonávaním funkcie hlavnej kontrolórky aj v Obci Trstín. (za 5/5, proti 0/5,
zdržal sa 0/5)
7. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami
č. 107 -143/2020 vykonanými za obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020. Jednotlivé rozpočtové
opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 2 )
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 107 -143/2020 zobrali na vedomie.
8. Vyhodnotenie vyhlásených VOS na prenájom obecných pozemkov
Dňa 11.01.2021 bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na prenájom nehnuteľností
a uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Obce Bíňovce :
 p. č. 241/11, výmera 644 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 600 , k.ú, Bíňovce
 p. č. 260/3, výmera 25 a 50 m2, ostatná plocha, LV č. 774 , k.ú, Bíňovce
 p. č. 700/63, výmera 806 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 600 , k.ú, Bíňovce
Doba nájmu od 01.03.2021 do 28.02.2031, t.j. 10 rokov.
Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutočnilo na dňa 28.01.2021 o 18.00 hod. na
Obecnom úrade v Bíňovciach. (Príloha č.3)
Do súťaže sa prihlásila spoločnosť Stone Industry s.r.o., M. Šimonoviča 477/18,
Myjava. Prejavila záujem o prenájom pozemku p. č. 260/3, výmera 50 m2, ostatná plocha,
LV č. 774, k.ú, Bíňovce. Účelom prenájmu je dočasné umiestnenie výstavného kontajnera,
rozmer 12,5 m x 4 m. Spoločnosť ponúkla nájom vo výške 600,- Eur. V tomto návrhu nebolo
uvedené obdobie na ktoré ponúka toto nájomné. Poslanci po diskusii poverili starostu, aby
oslovil zástupcov Stone Industry s.r.o. s návrhom na uzatvorenie nájomnej zmluvy na
uvedenú nehnuteľnosť s výškou nájomného 100 Eur/mesačne.
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Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Michal Petrovič, Mgr.
Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie návrh Stone Industry, s.r.o.
a poverujú starostu obce osloviť zástupcov uvedenej spoločnosti na ďalšie jednanie - nájomné
100 Eur/mesačne. (za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
9. Rôzne
Starosta ďalej informoval poslancov :

o žiadosti p. Šimek Mikleovej o dočasné odpustenie nájmu za prenájom obecných
priestorov (telocvičňa v budove bývalej ZŠ) v ktorých prevádzkuje tanečnú školu – z dôvodu
pandémie COVID 19 je tanečná škola uzavretá. (Príloha č. 4)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Michal Petrovič, Mgr.
Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú odpustenie nájmu p. Šimek Mikleovej od
01.01.2021 do uvoľnenia opatrení. (za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)

dňa 30.01.2021 a 31.01.2021 sa bude konať druhé kolo celoplošného skríningu
COVID 19 – zabezpečené sú priestory, materiál aj personál. Občania budú testovaní
v zmysle harmonogramu zostaveného podľa čísiel domov.


budúci týždeň prebehne realizácia projektu WIFI pre Teba.
10. Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
11. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 28.01.2021

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 1/2021 zo dňa 28.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednomyseľne.
(za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 2/2021 zo dňa 28.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020.
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 3/2021 zo dňa 28.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení:
1.Peter Halaša
2. Mgr. Marianna Kumančíková
3. Michal Petrovič
4. Mgr. Vladimír Fandel
5. Rastislav Zajíček
(za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 4/2021 zo dňa 28.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje spôsob voľby hlavného kontrolóra Obce Bíňovce verejným hlasovaním.
(za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 5/2021 zo dňa 28.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
volí do funkcie hlavného kontrolóra Obce Bíňovce s nástupom od 1.3.2021 do 28.2.2027 pani
Boženu Trúchlu
(za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 6/2021 zo dňa 28.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje hlavnému kontrolórovi obce odmenu 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra
podľa § 18c) zákona o obecnom zriadení.
(za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 7/2021 zo dňa 28.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie a súhlasí s výkonom funkcie hlavnej kontrolórky v obci Trstín.
(za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 8/2020 zo dňa 28.01.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 107 -143/2020.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 9/2020 zo dňa 28.01.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie návrh spoločnosti Stone Industry s.r.o. - výsledky vyhlásenej verejnej
obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľností
 p. č. 241/11, výmera 644 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 600 , k.ú, Bíňovce
 p. č. 260/3, výmera 25 a 50 m2, ostatná plocha, LV č. 774 , k.ú. Bíňovce
 p. č. 700/63, výmera 806 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 600 , k.ú, Bíňovce
a
poveruje starostu obce jednaním s jediným záujemcom spoločnosťou Stone Industry s.r.o.
o výške nájmu p. č. 260/3, výmera 50 m2, ostatná plocha, LV č. 774 , k.ú. Bíňovce.
(za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 10/2020 zo dňa 28.01.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje odpustenie nájmu p. Šimek Mikleovej od 01.01.2021 do uvoľnenia pandemických
opatrení.
(za 5/5, proti 0/5, zdržal sa 0/5)

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 11/2020 zo dňa 28.01.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostu obce.
V Bíňovciach dňa 28.01.2021
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Mgr. Marianna Kumančíková .....................................................
Peter Halaša

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

Ing. Marián Novák
starosta obce
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