Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 30.11.2018
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bíňovciach
Program zasadnutia :













Otvorenie a prezentácia poslancov
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 2.polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti nav1. polrok 2019
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 -2021
Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021
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, p. Alžbeta Šikulová,
Ing. Marek Orság, p Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová
Neprítomní poslanci:
Ostatní prítomní: p. Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
p. Iveta Petrovičová – odborný ekonóm, zapisovateľka
p. Katarína Kolarovičová – referentka
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce privítala prítomných a
vykonala prezentáciu poslancov. Skonštatovala, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
zúčastnilo 7 poslancov zo 7 poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Alžbeta Šikulová a Mgr. Katarína Malovcová.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce p. Mária Cádrová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia.
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4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 08.10.2018 boli prijaté uznesenia č. 36 až 40. Starostka
skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce p. Božena Trúchla oboznámila poslancov so Správou
o kontrolnej činnosti vykonanej za obdobie od 06.10.2018 do 29.11.2018. Kontrolou nebolo
zistené nehospodárne zaobchádzanie s finančnými prostriedkami ani porušenie všeobecne
záväzných právnych a interných predpisov. (Príloha č.1)
Poslanci správu o kontrolnej činnosti zobrali na vedomie.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce p. Božena Trúchla oboznámila poslancov s Návrhom plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019. (Príloha č.2)
a navrhla poslancom prijať nasledovné uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Bíňovce po prerokovaní materiálu v súlade s § 11 ods. 4 a 18 f
ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v z. n. p.
1. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019
2. poveruje
hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.
polrok 2019 a poverujú hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti.
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojim stanoviskom k návrhu
rozpočtu v závere skonštatovala :
Po zohľadnení všetkých skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh
rozpočtu na rok 2019 v členení
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Bežné príjmy obce vo výške
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

271 475,08
205 000,00
34 915,80
511 390 88

Bežné výdavky obce vo výške
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

271 475,08
239 915,80
511 390 88
schváliť

a návrh rozpočtu na roky 2020 – 2021 v predloženom členení zobrať na vedomie.
(Príloha č.3)
Poslanci uvedené stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie.
8. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
Účtovníčka obce p. Petrovičová spolu so starostkou obce, oboznámila poslancov
s návrhom rozpočtu na roky 2019-2021.(Príloha č.4) Uvedený návrh obsahuje rozpočet
príjmov a výdavkov na roky 2019-2021, zároveň obsahuje skutočné plnenie za
predchádzajúce 2 rozpočtové roky 2016, 2017 a schválený rozpočet na rok 2018 spolu s
očakávanou skutočnosťou 2018. Účtovníčka obce informovala poslancov o jednotlivých
položkách rozpočtu.
Rozpočet na roky 2019-2021
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci rozpočet Obce Bíňovce na rok 2019 jednohlasne schválili a rozpočty obce
Bíňovce na roky 2020 a 2021 vzali na vedomie
9. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými
opatreniami č. 113 - 143/2018 vykonanými za obdobie 10/2018. Jednotlivé rozpočtové
opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. (Príloha č.5)
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 113-143/2018 zobrali na vedomie.
Ekonómka obce p. Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami č.
144/2018 (navýšenie položky príjmu o 16 000,- Eur – DP FO) a 145/2018 ( navýšenie
výdavku na realizáciu bleskozvodu na budove MŠ Bíňovce vo výške 4 000,- Eur. (Príloha
č.5)
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Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci rozpočtové opatrenia č. 144,145/2018 jednohlasne schválili.
10. Rôzne
Starostka ďalej informovala poslancov
 o uskutočnených prácach a akciách v období od konania posledného zasadnutia OZ
 o nevyčerpaní dotácie poskytnutej z EF nakoľko dodávateľ odmietol realizáciu prác
v roku 2018 z dôvodu náročnosti a krátkeho času na realizáciu.
11. Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
15. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zároveň poďakovala zástupcovi
starostky Ing. Marekovi Orságovi a ostatným poslancom za spoluprácu a zaželala im všetko
dobré do ďalšieho života.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 30.11.2018
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 41/2018 zo dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednohlasne
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 42/2018 zo dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2018
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 43/2018 zo dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019, jednohlasne
a
poveruje hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 44/2018 zo dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
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berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu Obce Bíňovce na
roky 2019 – 2021.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č.45/2018 zo dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Rozpočet na rok 2019, jednohlasne.
REKAPITULÁCIA
Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy (111,45)
Príjmové finančné operácie - RF
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky (111,45)
Kapitálové výdavky (41/46)
Výdavkové finančné operácie

2019
511 390,88
271 475,08
205 000,00
34 915,80
511 390,88
271 475,08
205 000,00
34 915,80

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č.46/2018 zo dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Rozpočet na roky 2020, 2021.
REKAPITULÁCIA
Príjmy spolu
Bežné príjmy - Obec
Kapitálové príjmy (111,45)
Príjmové finančné operácie - RF

Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky (111,45)
Kapitálové výdavky (41)
Výdavkové finančné operácie

2020
263 243,80

2021
263 243,80

263 243,80
0,00
0,00

263 243,80
0,00
0,00

224 475,08

224 875,08

224 475,08
0
0
0

224 875,08
0
0
0

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 47/2018 zo dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 113-143/2018
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 48/2018 zo dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
Schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 144-145/2018
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 49/2018 zo dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostky obce.
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V Bíňovciach dňa 30.11.2018
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Alžbeta Šikulová

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

Mgr. Katarína Malovcová .....................................................

Mária Cádrová
starostka obce

.
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