Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 13.05.2020
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.

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 2019
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 01.01.2020 do 12.05.2020
Rozpočtové opatrenia
Prerokovanie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných
funkcionárov podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
Žiadosti o prenájom obecných priestorov
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,
Michal Petrovič, Mgr. Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček, Pavol Kemka
Neprítomní poslanci: Ostatní prítomní: Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Martin Čech, František Zajíček
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných a vykonal
prezentáciu poslancov. Skonštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 7
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
Mgr. Marianna Kumančíková a Peter Halaša.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce Ing. Marián Novák oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

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

1

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva
(za 7/7).
4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 4.12.2019 boli prijaté uznesenia č. 42 – 54/2019. Starosta
skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne.
Zároveň oznámil prítomným, že k otázke investičného zámeru „ Nájomné byty za
školou“ malo byť zvolané samostatné zasadnutie obecného zastupiteľstva vo februári 2020.
Z dôvodu mimoriadnej situácie (COVID-19) sa zatiaľ neuskutočnilo. V prípade uvoľnenia
protiepidemiologických opatrení bude zasadnutie zastupiteľstva k tomuto zámeru zvolané.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov so správou o kontrolnej
činnosti za rok 2019. V správe kontrolórka obce skonštatovala, že kontrolami nebolo zistené
porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, a taktiež nebolo zistené
nehospodárne zaobchádzanie s finančnými prostriedkami. (príloha č. 1)
Poslanci správu hlavnej kontrolórky obce zobrali na vedomie.
6. Správa hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.1.2020 do 12.05.2020
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou o kontrolnej činnosti za
obdobie od 1.1.2020 do 12.5.2020. Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade
s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
Prebehla kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2019. Inventarizácia majetku bola vykonaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve §29,30. Neboli zistené inventarizačné rozdiely.
V rámci prípravy podkladov k stanovisku záverečného účtu za rok 2019 bola
vykonaná kontrola účtovných výkazov a kontrola zostatku na bankových účtoch
k 31.12.2019. Zostatok súhlasil so zostatkom v účtovných výkazoch.
Pri kontrole príjmov a výdavkov za účtovné stredisko MŠ a ŠJ za obdobie od 1.1.2020
do 31.3.2020 nebolo zistené nehospodárne zaobchádzanie s finančnými prostriedkami
a porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov. Plnenie rozpočtu bolo na
22 %.
Pri kontrole pokladničnej hotovosti k 2.1.2020 a 6.5.2020 neboli zistené rozdiely.
Nebolo zistené nehospodárne zaobchádzanie s finančnými prostriedkami a porušenie
všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.
Kontrola účtovných dokladov bola zameraná na formálnu a vecnú správnosť
a dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené
nedostatky. (Príloha č.2)
Poslanci uvedenú správu vzali na vedomie.
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7. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami
č. 1-26/2020 vykonanými za obdobie od 01.01.2020 - 31.3.2020. Jednotlivé rozpočtové
opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 3 )
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 1-26/2020 zobrali na vedomie.
Starosta ďalej informoval o zámere zrealizovať studňu v súlade s vydaným stavebným
povolením v oddychovej zóne pri kostole. Voda bude slúžiť na účely závlahy verejnej zelene,
futbalového ihriska a cintorína. Zároveň navrhol poslancom schváliť na tento účel rozpočtové
opatrenie č. 27/2020 čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 7 000,- EUR z rezervného
fondu. Táto suma už bola v roku 2018 a 2019 zastupiteľstvom schválená avšak k realizácii
zatiaľ nedošlo.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 27/2020 a čerpanie kapitálových výdavkov vo výške
7 000, - EUR z rezervného fondu jednohlasne schválili.
8. Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných
funkcionárov
Starosta obce Ing. Marián Novák predložil „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomeroch verejných funkcionárov".
Hlavná kontrolórka obce p. Božena Trúchla a riaditeľka MŠ ŠJ Bíňovce Mgr. Ivona
Bačová predložili majetkové priznania.
Zároveň aj bývalá starostka Mária Cádrová predložila Oznámenie verejného
funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí roka).
Poslanci (komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)
uvedené zobrali na vedomie.
9. Žiadosti o prenájom obecných priestorov
Starosta obce Ing. Marián Novák oboznámil poslancov s doručenou žiadosťou p.
Martina Čecha zo dňa 20.1.2020 o prenájom obecného pozemku p. č. 241/11 v k.ú. Bíňovce
o výmere 584 m2, vedeného na LV č.1 ako stavebný pozemok . Jedná sa o pozemok pod
BISTROM DRIVE za účelom prevádzkovania rýchleho občerstvenia. Poslanci nemajú
námietky voči prenájmu obecnej parcely na uvedený účel v súlade so Zásadami o nakladaní
s majetkom obce Bíňovce.
Starosta obce Ing. Marián Novák oboznámil poslancov s doručenou žiadosťou p.
Dominiky Špačkovej zo dňa 4.5.2020 o prenájom časti obecného pozemku p. č. 260/3 v k. ú.
Bíňovce o výmere 25 m2, vedenej na LV č.774 ako ostatná plocha. Jedná sa o pozemok pri
ohrade futbalového ihriska za účelom podnikania v gastronómii - pojazdný stánok.
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Poslanci taktiež nemajú námietky voči prenájmu obecnej parcely na uvedený účel
v súlade so Zásadami o nakladaní s majetkom obce Bíňovce.
10. Rôzne
Starosta ďalej informoval poslancov
 o zriadení krízového štábu v súvislosti s mimoriadnou situáciou (pandémia COVID19) v zložení : Ing. Marián Novák, Marcela Rábarová, Peter Halaša, Jozef Královič, Katarína
Kolarovičová
 dotácia z Environmentálneho fondu na Obecný vodovod 1. etapa vo výške 200 000,Eur nám nebola poskytnutá
 dotácia z Environmentálneho fondu na kĺbový stroj na údržbu obce vo výške 85 000,Eur nám nebola poskytnutá
 o dotácii na obnovu vojnových hrobov, pamätníkov a pamätných miest z Úradu
vlády SR - zatiaľ nebolo rozhodnuté
 dotácia „ Zelené obce“ (výsadba drevín) bola podaná, zatiaľ nebolo rozhodnuté o jej
poskytnutí
 podaná bola žiadosť na TTSK o poskytnutie prostriedkov na dezinfekciu –
bezkontaktné dávkovače dezinfekcie vrátane dezinfekčných prostriedkov, bezkontaktné
teplomery a motorový rozprašovač na dezinfekciu priestorov
 uskutočnené práce od posledného zasadnutia OZ :
vykonávala sa zimná údržba miestnych komunikácií ( 2x odhŕňanie, 3 x posyp), v rámci
jarnej údržby zametanie krajníc miestnych komunikácií, čistenie krajníc obecných
komunikácií od nánosov a prerastania prícestnej zelene na telese komunikácie (pri p.
Bangovi), čistenie jarkov od nánosov hliny – Špandolina, odstránenie starých náhrobných
kameňov pri múre cintorína s následnou úpravou terénu, vykonalo sa orezanie stromov
a frézovanie pňov, zrezaný bol smrek na cintoríne, ktorý ohrozoval návštevníkov cintorína
a hrozilo poškodenie hrobov – pomáhali členovia DHZ, TJ a PVOD, vyčistená bola spevnená
plocha pri starom kultúrnom dome, vyčistenie plochy za ihriskom pri hlavnej ceste a osadenie
prenosného dopravného značenia – zabránenie parkovaniu motorových vozidiel, ktoré
strpčovalo život obyvateľov bývajúcich v tesnej blízkosti ako i opakované znečisťovanie tejto
lokality odpadkami všetkého druhu. V rámci protipovodňových opatrení v obci, v spolupráci
s p. Bestvinom (pri PVOD), bola dažďová voda nasmerovaná do priekopy čím bude značne
eliminované doterajšie
zaplavovanie pivníc občanov obce. V rámci tých istých
protipovodňových opatrení obce bol dodávateľsky vyčistený a prehĺbený odvodňovací kanál
pri ceste na železničnú stanicu, nakoľko dochádzalo k vylievaniu vody zo zaneseného koryta
na susednú nehnuteľnosť. Ďalej boli odstránené náletové dreviny v areáli školy, upravené
bolo okolie pomníka padlých vojakov a zrealizovaná výsadby drevín a kvetín. V obci
prebieha zber objemného odpadu, zber elektronického odpadu a zber železa. Po uvoľnení
protiepidemiologických opatrení bude opakovane naplánované drvenie haluzovín a ostatného
dreveného odpadu (staré dvere, skrine, palety a pod.) na obecnom pozemku za školou.
Ďalej starosta informoval
 o príprave VO na zníženie stropu v herni MŠ – kazetový podhľad + elektroinštalácia a
svietidlá, vymaľovanie herne, chodby, skladu ŠJ a položenie dlažby v sklade ŠJ. V rozpočte
máme na tento účel schválených 2 300,- Eur. Cena realizácie bude vyššia o 500,- Eur
 o príprave VO na opravu betónového oplotenie cintorína
 o možnosti realizácie 1 – 2 ks meračov rýchlosti pri vstupe do obce z oboch strán.
Cena 1 ks je 1 000,- Eur – starosta dal poslancom prípadnú realizáciu na zváženie
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 o projekte na rekonštrukciu KM a Sobášnej miestnosti – v prípade poskytnutia dotácie
z Malokarpatského partnerstva
 realizácia projektu „WIFI pre Teba“ na ktorú budú obci poskytnuté NFP sa presunula
na rok 2020, nakoľko vyhlásenie výsledkov zo strany vyhlasovateľa bolo oznámené
s neskorším časovým odstupom – z dôvodu mimoriadnej situácie (COVID -19) sa realizácia
zatiaľ neuskutočnila
 Mgr. Andrea Šimek Mikleová, ktorej sme v minulom roku prenajali nebytové
priestory telocvične v budove bývalej ZŠ s chodbou a sociálnym zariadením na adrese
Bíňovce 8, v k .ú. Bíňovce o výmere 59 m2 za účelom zriadenia tanečnej školy dňa 5.5.2020
podala žiadosť o zníženie nájmu z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu.
Poslanci po zvážení podanej žiadosti odpúšťajú Mgr. Šimek Mikleovej nájom za obdobie od
12 . marca 2020 do 1. dňa nasledujúceho mesiaca po uvoľnení opatrení zavedených
v súvislosti s COVID -19
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci odpustenie nájomného na uvedené obdobie p. Šimek Mikleovej jednohlasne
schválili. (za 7/7)
 o odpustenie nájomného za obdobie od 1.4.2020 do 31.12.2020 požiadala dňa
4.5.2020 aj spoločnosť ISPA, s.r.o.. Nájomné uhrádza ročne vo výške 199,16 Eura za
prenájom obecného pozemku pod reklamným zariadením umiestneným pri vstupe do obce
v smere z Trstína. Poslanci nesúhlasia s odpustením nájmu.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
0

Mená poslancov

Proti

7

Zdržal sa

0

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

Poslanci odpustenie nájomného spoločnosti ISPA neschválili 0/7.
 starosta informoval o podaných žiadostiach na prenájom obecného bytu v budove MŠ.
Žiadosť si dňa 16.12.2019 podala Ing. Martina Romanová (pre svoju matku, ktorá by sa takto
stala obyvateľkou obce) a dňa 4.5.2020 si podal žiadosť p. Igor Čeleda. Nakoľko byt zatiaľ
nie je voľný uvedené žiadosti zostávajú v evidencii obce. Keď bude známy termín uvoľnenia
bytu zverejní obec zámer a podmienky, ktoré musí žiadateľ o prenájom uvedeného bytu
spĺňať a zdokladovať. Po posúdení doručených žiadostí OZ rozhodne o uzatvorení nájomnej
zmluvy s vybraným žiadateľom
 v súvislosti s pandémiou COVID -19 zabezpečila obec materiál na šitie rúšok pre
starších obyvateľov obce. Rúška šili bez nároku na odmenu Daniela Dugovičová. Slávka
Rábarová, Petronela Rábarová, Patrícia Rábarová, Michaela Hlaváčová. Starosta im touto
cestou vyjadruje vďaku
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 občanom nad 65 rokov a imobilným občanom bola ponúknutá možnosť zabezpečenia
nákupov počas mimoriadnej situácie – občania neprejavili doposiaľ záujem o takúto službu
 starosta poďakoval členom DHZ za vyčistenie autobusových zastávok
 prebieha výberové konanie na adaptáciu budovy sýpky na hasičskú zbrojnicu
s prácami sa začne začiatkom v júna
 zakúpený bol studený asfalt využitý bude na opravu výtlkov na miestnych
komunikáciách
 začne sa s náterom stĺpov na ktorých je umiestnený miestny rozhlas
11. Diskusia
Poslanec Pavol Kemka sa informoval či je niečo nové ohľadom zberného dvoru. p.
František Zajíček upozornil na problém, že voda v obci nie je pitná a žiada aby sa obecné
finančné prostriedky použili prednostne na riešenie tejto situácie a aby sa vybavovali dotácie.
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 13.05.2020
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 1/2020 zo dňa 13.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednohlasne
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 2/2020 zo dňa 13.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 3/2020 zo dňa 13.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie od
01.01.2020 do 12.05.2020
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 4/2020 zo dňa 13.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1-26/2020
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 5/2020 zo dňa 13.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.27/2020 - čerpanie rezervného fondu vo výške 7 000,- Eur
na realizáciu studne na zavlažovanie, jednohlasne
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 6/2020 zo dňa 13.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomeroch
verejných funkcionárov" (zákon č. 357/2004 Z. z. a zákon č. 545/2005 Z. z.). – podané Ing.
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Mariánom Novákom, majetkové priznania podané hlavnou kontrolórkou obce p. Boženou
Trúchlou a riaditeľkou MŠ Mgr. Ivonou Bačovou a Oznámenie verejného funkcionára po
skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí roka), ktoré predložila Mária Cádrová bývalá
starostka obce Bíňovce.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 7/2020 zo dňa 13.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach schvaľuje
na základe predloženej žiadosti p. Martina Čecha vyhlásenie verejného ponukového konania
po ukončení ktorého bude na najbližšie zastupiteľstvo v mesiaci jún predložený návrh
zmluvy o prenájme
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 8/2020 zo dňa 13.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach schvaľuje
na základe predloženej žiadosti p. Dominiky Špačkovej vyhlásenie verejného ponukového
konania po ukončení ktorého bude na najbližšie zastupiteľstvo v mesiaci jún predložený návrh
zmluvy o prenájme
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 9/2020 zo dňa 13.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje odpustenie nájmu p. Šimek Mikleovej za obdobie od 12 . marca 2020 do 1. dňa
nasledujúceho mesiaca po uvoľnení opatrení zamedzujúcich prevádzkovať prenajaté
priestory v súvislosti s pandémiou koronavírusu, jednohlasne.
(za 7/7, proti 0/7, zdržal sa 0/7)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 10/2020 zo dňa 13.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
neschvaľuje odpustenie nájmu za obdobie od 1.4.2020 do 31.12.2020 spoločnosti ISPA.
(za 0/7, proti 7/7, zdržal sa 0/7)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 11/2020 zo dňa 13.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostu obce.
V Bíňovciach dňa 13.05.2020
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Mgr. Marianna Kumančíková
Peter Halaša

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

Ing. Marián Novák
starosta obce
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