Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 29.09.2020
o 18.00 hod. vo Svadobke
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie a prezentácia poslancov
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
Rozpočtové opatrenia
Vyhodnotenie VOS na prenájom obecných priestorov a predloženie nových žiadostí
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
Neprítomní poslanci: Michal Petrovič, Mgr. Vladimír Fandel
Ostatní prítomní: Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Ján Nôška, DONALL, s.r.o.
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. Neprítomní poslanci boli
ospravedlnení.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Iveta Petrovičová a za overovateľov zápisnice boli určení
Mgr. Marianna Kumančíková a Peter Halaša.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce Ing. Marián Novák oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Navrhol poslancom doplnenie programu o prezentáciu ponuky služieb pre našu obec od
poradensko-konzultačnej spoločnosti DONALL, s.r.o.. Zároveň navrhol, aby sa prezentácia
v prípade súhlasu poslancov uskutočnila hneď po odsúhlasení doplneného programu.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili doplnený program zasadnutia jednomyseľne.
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
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4. Prezentácia – DONALL, s.r.o.
Spoločnosť DONALL s.r.o. poskytuje pre obce poradensko-konzultačné služby
právne i ekonomické. Spolupracuje s obcami pri prípravách VZN, vypracúvaní žiadostí
o dotácie, projektov v rámci vyhlásených výziev a ich realizácii. P. Nôška, zástupca
spoločnosti, informoval poslancov o možnosti uzatvorenia zmluvy s uvedenou spoločnosťou
na 2 roky s paušálnym poplatkom vo výške 500,- Eur mesačne. Poslanci poverili starostu,
aby sa stretol s konateľom uvedenej spoločnosti a získal
podrobnejšie informácie
o spoločnosti a možnostiach spolupráce. Zároveň poverili starostu, aby sa informoval v
obciach, ktoré už spolupracujú s uvedenou spoločnosťou. Na základe získaných informácií
zastupiteľstvo zváži uzatvorenie zmluvy.
Poslanci prezentáciu spoločnosti DONALL s.r.o. vzali na vedomie.
5. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 24.06.2020 boli prijaté uznesenia č. 12–23/2020. Starosta
konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne. Dodal, že na základe uznesení č. 22/2020 a č. 23/2020 vo veci prenájmu obecných
parciel bola dňa 17.08.2020 vyhlásená verejná obchodná súťaž. O podrobnostiach budú
poslanci informovaní v bode 8.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
6. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov so správou o výsledkoch
kontroly za obdobie od 13.05.2020 do 29.09.2020.
Uskutočnila kontrolu účtovných dokladov zameranú na formálnu a vecnú správnosť,
kontrolu účtovných výkazov Fin 1-12, Fin 3-04, Fin 4-04, Fin 5-04, Fin 6-04 za obdobie 16/2020, kontrolu zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch k 30.6.2020,
kontrolu evidencie dohôd o mimopracovnej činnosti, kontrolu výberu daní a poplatkov,
kontrolu pokladničnej hotovosti a kontrolu pokladničných dokladov.
Pri kontrole neboli zistené nedostatky ani porušenia VZN a interných predpisov,
nebolo zistené nehospodárne zaobchádzanie s finančnými prostriedkami, čerpanie výdavkov
bolo v súlade so schváleným rozpočtom. ( Príloha 1)
Poslanci správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti zobrali na vedomie.
7. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami
č. 36-65/2020 vykonanými za obdobie od 01.06.2020 - 31.08.2020. Jednotlivé rozpočtové
opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 2 )
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 36-65/2020 zobrali na vedomie.
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8. Vyhodnotenie VOS na prenájom obecných priestorov a predloženie nových
žiadostí
o
Starosta obce informoval prítomných o výsledkoch vyhlásenej verejnej obchodnej
súťaže na prenájom nehnuteľnosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku obce
 p. č. 241/11, výmera 584 m2, druh stavebný pozemok, LV 1, k.ú. Bíňovce
 p. č. 260/3, výmera 25 m2, ostatná plocha, LV č. 774, k.ú. Bíňovce
Doba nájmu od 1.10.2020 do 31.09.2040, t.j. 20 rokov
Do uvedenej súťaže sa v lehote prihlásila a splnila podmienky verejnej obchodnej
súťaže p. Dominika Špačková. Má záujem o prenájom časti p. č. 260/3, výmera 25 m2,
ostatná plocha, LV č. 774, k.ú. Bíňovce.
Ponúkla uzatvorenie zmluvy na obdobie 20 rokov , výška nájmu 20,-Eur mesačne.
Poslanci navrhli sumu zvýšiť na 30,- eur mesačne, na dobu 2 rokov. (Príloha č.3)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili prenájom majetku obce časti p. č. 260/3, výmera 25 m2,
ostatná plocha, LV č. 774, k. ú. Bíňovce p. Dominike Špačkovej na obdobie 2 rokov a nájom
vo výške 30,- Eur mesačne.
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
Starosta ďalej informoval, že nakoľko o prenájom parcely č. 241/11, k.ú. Bíňovce
neprejavil vo verejnej obchodnej súťaži nikto záujem bude p. Smolka vyzvaný, aby
z obecného pozemku odstránil „drevenicu“ a doplatil dlžné nájomné.
o
Dňa 08.09.2020 bola na Obecný úrad Bíňovce doručená žiadosť doterajších
nájomníkov obecného bytu, nachádzajúceho sa v budove MŠ (Bíňovce č.8), Denisa Špačka
a Márie Machovej o predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 1.10.2017 uzatvorenej na obdobie 3
rokov, ktorej končí platnosť. Obdobie nájmu žiadajú predĺžiť o 3 roky. Starosta navrhol
uzatvorenie novej nájomnej zmluvy pri zachovaní rovnakých podmienok a nájmu vo výške
93,- Eur mesačne na obdobie 3 rokov. (Príloha č.4)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom
obecného bytu (Bíňovce č.8) na obdobie 3 rokov, výška nájmu 93,- Eur mesačne.
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
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o
Dňa 29.09.2020 bola na Obecný úrad Bíňovce doručená žiadosť p. Vladimíra VelšicaFeva. Nakoľko p. Velšic má záujem a zo strany Jednota Trnava – ako vlastníka nehnuteľnosti
je ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti na parcele 190/3, k. ú. Bíňovce (predajňa potravín),
žiada o vyjadrenie k možnosti odkúpenia priľahlých parciel v zmysle náčrtu priloženého
k žiadosti. Jedná sa o pozemok vedľa budovy (pred Klubom mládeže) na vybudovanie
parkoviska (15m x 6m) a na druhej strane budovy o príjazdovú cestu k zadnej časti obchodu
v dĺžke 28m a časť parcely za obchodom – technické zázemie (17,7 m x 8m).
Starosta uviedol že po vstupnej konzultácii so žiadateľom, že pozemok za objektom je
potrebný pre užívanie terasy za objektom, ktorá toho času je na pozemku obce a taktiež
požaduje odkúpenie pozemku z dôvodu vybudovania vlastnej studne a žumpy, ktoré taktiež
v súčasnej dobe sú na pozemku obce. Žiadateľ taktiež uviedol že v rámci objektu plánuje
realizovať bytovú nadstavbu jestvujúcej predajne a k nej potrebuje plochu pre riešenie
statickej dopravy – parkovania a na svojom pozemku.
V diskusii poslancov zaznelo, že na uvedených parcelách je uložené vodovodné potrubie
vedúce do obecných budov, budovy pošty a pohostinstva. Príjazdová cesta slúži aj ako príjazd
k sýpke, ktorá bude rekonštruovaná na hasičskú zbrojnicu a na uvedenú rekonštrukciu nám
bola poskytnutá dotácia. Starosta uviedol, že nájom parciel je možné podmieniť vecným
bremenom s právom uloženia vodovodných sietí ako i právo prejazdu po komunikácii k
sýpke. Poslanci oponovali, že podľa ich názoru by bolo pre obec nevýhodné predať uvedené
pozemky. Zároveň na uvedených obecných parcelách má vodovodné potrubie a žumpu aj
budova predajne potravín. Poslanci sa dohodli, že o uvedenej žiadosti rozhodnú až po
obhliadke parciel, ktorú zorganizuje starosta. (Príloha č.5)
o
Dňa 04.09.2020 bola na obecný úrad predložená žiadosť Stone Industry s.r.o.
o prenájom pozemku vo výmere 50 m2, parcela č. 260/2, k. ú. Bíňovce za účelom dočasného
umiestnenia výstavného kontajnera ( 12,5 m x 4 m). (Príloha č.6)
Poslanci poverili starostu na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom uvedenej
parcely.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom
časti parcely č. 260/2 v k. ú. Bíňovce, výmera 50 m2.
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
o
Dňa 07.09.2020 bola doručená žiadosť p. Dominiky Pecúšovej o prenájom nebytového
priestoru na činnosti spojené s podnikaním. Starosta navrhol prenajať miestnosť v budove
bývalej ZŠ, Bíňovce č. 8 o výmere 15 m2 (bývalá počítačová trieda). Na základe diskusie
poslancov bol starosta poverený uzatvoriť zmluvu o prenájme uvedených nebytových
priestorov na obdobie 1 rok, výška nájmu 30,- Eur mesačne + zábezpeka vo výške 30,- Eur.
(Príloha č.7)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-
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Poslanci jednomyseľne schválili uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Dominikou
Pecúšovou na prenájom nebytových priestorov v budove bývalej ZŠ, Bíňovce č.8, bývalá
počítačová trieda o výmere 15 m2 , obdobie 1 rok, výšku nájomného 30,- Eur mesačne +
zábezpeku vo výške 30,- Eur.
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
9. Rôzne
Starosta ďalej informoval poslancov :
 o doručenom liste z Okresného úradu v Trnave vo veci majetku po poručiteľovi
Zdenkovi Brázdovičovi, naposledy bytom Bíňovce č. 211, ktorý zomrel dňa 10. 06. 2017.
Okresný úrad je povinný s nadobudnutým majetkom naložiť v súlade so zákonom č.278/1993
Z. z. o správe majetku štátu v z. n. p.. Okresný úrad bol povinný vypísať ponukové konanie
na prevod správy v registri ponúkaného majetku štátu. Žiadna štátna organizácia v stanovenej
lehote nedoručila ponuku na prevod správy. MV SR zabezpečilo vypracovanie znaleckého
posudku na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 307 – rodinný dom s. č. 211 postavený na parc.
č. 1684/32, k. ú. Bíňovce a pozemky registra C parc. č. 1684/32, k. ú. Bíňovce - zastavaná
plocha a nádvorie, parc. č. 1684/17, k. ú. Bíňovce – záhrada vo výmere 1122 m2 v celosti.
Všeobecná hodnota týchto nehnuteľností bola stanovená na sumu 61 500,- Eur.
Obec Bíňovce dňa 25.03.2020 požiadala o prevod tohto majetku na obec podľa § 8e zák.
č. 278/1993 Z. z. za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb podľa § 2 zák. č.
213/1997 Z. z.. Okresný úrad nám v tejto veci oznámil, že obec môže nadobudnúť
nehnuteľný majetok podľa §11 ods. 2 zák. č. 278/1993 za cenu nižšiu ako je cena primeraná
(minimálne 10% tejto ceny), musí však s výkonom poskytovania všeobecne prospešných
služieb začať do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva a dodržať dohodnutý
účel najmenej počas piatich rokov odo dňa začatia poskytovania týchto služieb. V opačnom
prípade bude obec povinná doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a primeranou cenou.
Starosta navrhol poslancom, aby obec odkúpila uvedené nehnuteľnosti za 6 200,- Eur,
účel využitia sedliacky vidiecky dom, ktorý bude slúžiť pre tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu
a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt nielen pre terajšie, ale i ďalšie generácie.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili odkúpenie nehnuteľností zapísaných na LV č. 307 – rodinný
dom s. č. 211 postavený na parc. č. 1684/32, k. ú. Bíňovce a pozemky registra C parc. č.
1684/32, k. ú. Bíňovce - zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 1684/17, k. ú. Bíňovce –
záhrada vo výmere 1122 m2 v celosti. Výška kúpnej ceny je 6 200,- Eur. Účel využitia
poskytnutie všeobecne prospešných služieb v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. sedliacky vidiecky dom, ktorý bude slúžiť pre tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu
duchovných a kultúrnych hodnôt nielen pre terajšie, ale i ďalšie generácie.
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
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 Trnavský samosprávny kraj nám poskytol účelovú dotáciu v rámci projektu „Bojujeme
s koronavírusom“ vo výške 862,- Eur – zakúpené budú bezkontaktné teplomery 4 ks,
bezkontaktné dávkovače dezinfekčných prostriedkov na ruky vrátene náplní 4 ks, motorový
postrekovač s fukárom na čistenie a dezinfekciu verejných priestorov v obci 1 ks.
 Na Okresný úrad v Trnave bola podaná žiadosť o refundáciu nákladov na záchranné
práce na zabránenie šírenia COVID -19 vo výške 520,57 Eura.
 dotácia „WIFI pre Teba“ – prebehli 2 kontroly s výsledkom : neboli zistenia
nedostatkov v projekte možno pokračovať.
 Na projekt „Adaptácia sýpky (skladu) na hasičskú zbrojnicu nám bola poskytnutá
dotácia vo výške 30 000,- Eur. Prebehli už 3 výberové konania, ktoré však neboli z dôvodu
neprihlásenia sa uchádzačov platné, zvolený bol teda iný postup - aktualizácia rozpočtu
s krycím listom rozpočtu a k 01.10.2020 bude vypísaná nová súťaž.
 „Zelené obce“ - žiadosť o dotáciu bola opakovane podaná, doplnené boli požadované
údaje, čakáme na rozhodnutie či nám bude dotácia na výsadbu zelene v obci pridelená.
 Nahlásenie I. a II. etapy vodovodu po obci a rekonštrukcia multifunkčného ihriska do
zásobníka projektov – avizovaný plán obnovy z EÚ
 starosta dňa 3.9.2020 na sneme ZMO JB a aj na valnej hromade TAVOSu v rámci
diskusie žiadal o pomoc prítomných aby zo svojich pozícií pomohli pri prideľovaní financií
na výstavbu vodovodu v obci Bíňovce
 starosta zároveň informoval o ponuke zo strany generálneho riaditeľa spoločnosti
TAVOS a.s. zvážiť možnosť pripojenia obce na zdroj vody vo vlastníctve spoločnosti
TAVOS v blízkosti poľnej cesty do Smoleníc, ktoré ide spoločnosť revitalizovať a technicky
pripraviť na čerpanie a úpravu pitnej vody pre Smolenice a vzhľadom na výdatnosť zdroja, by
bolo možné pokryť i spotrebu obce Bíňovce. Tento variant sa javí ako reálna alternatíva
vzhľadom na pomalé budovanie Spoločného vodovodu s obcou Horná Krupá. Po
konzultáciách s projektantom obecného vodovodu som bol informovaný, že pri začiatkoch
projektovania Celoobecného vodovodu sa počítalo aj s touto alternatívou, ale vtedy sa od toho
ustúpilo.
 uzavretá zmluva s novým občianskym združením EKOCHARITA SLOVENSKO
SLOVENSKU na umiestnenie zberných kontajnerov – zber použitých textílií, odevov, obuvi,
lôžkovín, topánok, tašiek, doplnkov, kuchynských a športových potrieb, kníh, hračiek a pod.
Ďalej starosta informoval o uskutočnených prácach
 uskutočnila sa rekonštrukcia interiéru triedy – herne MŠ – zníženie stropu
umiestnením nového kazetového stropu,
výmena elektroinštalácie, výmena starých
neónovych žiariviek za kazetové LED svetlá, vymaľovanie stien, osadenie plávajúcej
podlahy na polovicu herne. Vymaľovaná bola aj chodba MŠ, taktiež boli vymenené stropné
svietidlá, osadený bol nový kryt na radiátor, ktorý svojpomocne a bezplatne vyrobil p.
Sklenár. Pri sťahovaní pomáhal p. Rastislav Zajíček, p. Tomáš Šoka a zamestnankyne MŠ
Bíňovce. Starosta všetkým poďakoval za pomoc.
 opravovali sa miestne komunikácie – vjazd k obecnému úradu a výtlky na miestnych
komunikáciách ( výjazd zo Špandoliny na hlavnú cestu, výjazd oproti kamenárstvu na bývalú
starú hradskú, pred p. Milanom Hettešom, pri dolnej autobusovej zastávke v smere do
Trnavy) opravy budú pokračovať svojpomocne studeným asfaltom
 na základe podnetu občanov starosta požiadal Slovenskú správu a údržba ciest TTSK
o prehĺbenie priekopy pri hlavnej ceste – vstup do obce v smere z Boleráza po pravej strane.
 v areáli cintorína bol opravený pôvodný značne schátralý kamenný múr, vybudovaný
bol chodník od parkoviska, betónové oplotenie bolo otryskované tlakovou vodou, múr bol
vyspravený a nastriekaný novou fasádnou farbou, nainštalovaná bola brána do Panšuly a malá
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bránka na ihrisko, uskutočnený bol výrez poškodených stromov a frézovanie pňov. Starosta
poďakoval p. Dvorákovi, p. Horváthovi, p. Šokovi, p. Královičovi a p. Pavelkovi za pomoc
pri vyššie uvedených prácach.
 starosta oboznámil poslancov s možnosťou zaobstarania modulov schránok na urny na
cintoríne
 uskutočnilo sa drvenie drevného odpadu - starosta urýchli odvoz štiepky, nakoľko sa
na skládke zhromažďujú hlodavce
 vykonávala sa údržba a kosenie verejnej zelene, frézovali sa pne, vyvetvovali sa
stromy na cintoríne, za MŠ , na obecných verejných priestranstvách a taktiež aj v Panšule
 pre potreby obce bola zabezpečená a dovezená čistá zemina na realizáciu vyrovnania
terénnych nerovností v Panšule, tak aby na tejto ploche mohol byť založený nový trávnik
a vzniknutú plochu bolo možné udržiavať, nie tak ako doteraz krovinorezmi a vyžínačkami,
ale obecnou kosačkou. Taktiež bola privezená zemina na pozemok pri studni za PVOD a pri
ihrisku slúžiť bude na vyrovnanie jestvujúcich terénnych nerovností pre lepšiu údržbu.
Starosta touto cestou vyzýva aby v prípade vyhlásených brigád sa do nich občania aktívne
zapojili.
 V mesiaci september sa starosta zúčastnil pracovného stretnutia v Šúrovciach. Témou
bol vážený vývoz odpadu. Prezentáciu realizovala spoločnosť KOSIT West s.r.o., ktorá
prezentovala svoje služby v oblasti vývozu odpadu umožňujúce presné a adresné zbieranie
dát o každej jednej nádobe na odpad so súčasným okamžitým vážením odpadu , čím budeme
mať presné dáta o produkovaní odpadu každou domácnosťou, pričom je možnosť formou
ekonomickej stimulácie ohodnotiť tých ktorí produkujú málo komunálneho odpadu svojou
zodpovednou separáciou. Túto povinnosť – teda váženie komunálneho odpadu budú mať
obce od 1.1.2022. Starosta navrhol poslancom, že začne s prípravou podkladov na verejné
obstarávanie služby na vývoz komunálneho odpadu s individuálnym vážením smetných
nádob.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
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Mená poslancov
Peter Halaša, Pavol Kemka, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela
Rábarová, Rastislav Zajíček

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili vyhláseniej verejného obstarávania
na vývoz odpadu z obce
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
 Starosta zároveň oznámil, že od 1.1.2021 má obec povinnosť zabezpečiť zber
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), čo bude mať za následok zvýšenie
terajšieho poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Je možné sa tejto povinnosti vyhnúť
pokiaľ bude mať každá domácnosť na svojom pozemku umiestnený kompostér. Kompostéry
poskytujeme domácnostiam zdarma, stačí vypísať na obecnom úrade jednoduché tlačivo.
Zatiaľ si kompostéry prevzala zhruba polovica domácností, žiadam preto poslancov aby
občanov informovali o tejto možnosti aby sa nemusel zbytočne navyšovať poplatok za
vývoz komunálneho odpadu.
10. Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 29.09.2020
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 24/2020 zo dňa 29.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje doplnený program zasadnutia obecného zastupiteľstva
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 25/2020 zo dňa 29.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie spoločnosti DONALL, s.r.o.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 26/2020 zo dňa 29.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie od
13.05.2020 do 29.09.2020
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 27/2020 zo dňa 29.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 36-65/2020
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 28/2020 zo dňa 29.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie výsledky verejnej obchodnej súťaže
a
schvaľuje prenájom majetku obce - časť p. č. 260/3, výmera 25 m2, ostatná plocha, LV č.
774, k. ú. Bíňovce p. Dominike Špačkovej, Bíňovce č.196 na obdobie 2 rokov, nájom vo
výške 30,- Eur mesačne.
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 29/2020 zo dňa 29.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s Denisom Špačkom a Marietou
Machovou na prenájom obecného bytu, Bíňovce č.8 na obdobie 3 rokov, výška nájmu 93,Eur mesačne, jednomyseľne.
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 30/2020 zo dňa 29.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie žiadosť p. Vladimíra Velšica
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 31/2020 zo dňa 29.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie žiadosť STONE INDUSTRY s.r.o.
a
schvaľuje spôsob prevodu majetku obce do nájmu parcely č. 260/2, k. ú. Bíňovce, vo
výmere 50 m2 - Verejnou obchodnou súťažou s možnosťou využitia práva vyzývateľa na
zrušenie vyhlásenej súťaže, jednomyseľne
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 32/2020 zo dňa 29.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Dominikou Pecúšovou, bytom Bíňovce 71 na
prenájom nebytových priestorov v budove bývalej ZŠ, Bíňovce č.8 (počítačová trieda),
o výmere 15 m2 , obdobie 1 rok, výšku nájomného 30,- Eur mesačne + zábezpeku vo výške
30,- Eur, jednomyseľne
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 33/2020 zo dňa 29.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje odkúpenie nehnuteľností zapísaných na LV č. 307 – rodinný dom s. č. 211
postavený na parc. č. 1684/32, k. ú. Bíňovce a pozemky registra C parc. č. 1684/32, k. ú.
Bíňovce - zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 1684/17, k. ú. Bíňovce – záhrada vo výmere
1122 m2 v celosti. Výška kúpnej ceny je 6 200,- Eur. Účel využitia poskytnutie všeobecne
prospešných služieb v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. - sedliacky vidiecky dom, ktorý
bude slúžiť pre tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych
hodnôt nielen pre terajšie, ale i ďalšie generácie, jednomyseľne
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 34/2020 zo dňa 29.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostu obce
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 35/2020 zo dňa 29.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na zber odpadu, jednomyseľne
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
V Bíňovciach dňa 29.09.2020
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Mgr. Marianna Kumančíková .....................................................
p. Peter Halaša .....................................................

Ing. Marián Novák
starosta obce
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