Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 26.09.2019
o 18.00 hod. v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Bíňovce (Klub mládeže)
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti od 1.7.2019 do 25.9.2019
Rozpočtové opatrenia
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, Marcela Rábarová,
Rastislav Zajíček, Pavol Kemka
Neprítomní poslanci: Michal Petrovič, Mgr. Vladimír Fandel
Ostatní prítomní: Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Ing. Martina Romanová, Marek Sklenár, Mária Anettová, Jaroslav
Blaško
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
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
5

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 27.06.2019 boli prijaté uznesenia č. 17 – 36/2019. 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“ bude v októbri zvolané samostatné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie
od 01.07.2019 do 25.09.2019
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou o výsledkoch kontroly za
obdobie od 01.07.2019 do 25.9.2019. Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade
s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
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. Prebehla kontrola prijatých
faktúr, kontrola príjmov a výdavkov za 1. a 2. štvrťrok 2019, kontrola dodržiavania
zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami.
Čerpanie výdavkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2019 a schválenými
úpravami rozpočtu. Kontrolnou činnosťou neboli zistené nedostatky.
Prebehla kontrola vyplatených odmien poslancom OZ a členov komisií OZ za 1. polrok
2019, kontrola evidencie dohôd o mimopracovnej činnosti, kontrola pokladničnej hotovosti
k 26.08.2019 a kontrola pohľadávok k 20.09.2019. Neboli zistené nedostatky. (Príloha č. 1)
Poslanci uvedenú správu vzali na vedomie.
6. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami
č. 35-53/2019 vykonanými za obdobie od 01.06.2019 - 31.08.2019. Jednotlivé rozpočtové
opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 2 )
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 35-53/2019 zobrali na vedomie.
7. Rôzne
Starosta ďalej informovala poslancov :
 o uskutočnených prácach a akciách v období od konania posledného zasadnutia OZ
- zakúpená bola kosačka RIDER 216 T AWD NT + žacie zariadenie, prívesný vozík,
rozmetadlo, zametacia kefa, radlica na sneh (8 696,70 Eur).
- na realizáciu studne boli oslovené spoločnosti ktoré do 4.10.2019 podajú cenové
ponuky
- opravuje sa Socha padlým vojakom v I. a II. Svetovej vojne - hotová bude do 12.
októbra 2019 kedy sa v obci uskutoční Stretnutie rodákov
- uskutočnila sa brigáda v Panšule, odstraňovali sa náletové dreviny, kosila sa burina,
vyčistil sa cintorín. Účastníkom brigády starosta poďakoval za vykonanú prácu.
(Peter Halaša, členovia DHZ, Tarkoš Jozef st., Igor Čeleda)
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brigádnicky bol vyčistený chodník pri hlavnej ceste vedľa cintorína (Lukáš Královič,
Jozef Ryšavý ml., Igor Čeleda,). Účastníkom brigády starosta poďakoval za vykonanú
prácu.
kompostéry na zabezpečenie ktorých bola podaná žiadosť prostredníctvom Združenia
pre hospodárenie s odpadom (Malokarpatské partnerstvo) v minulom volebnom
období sa rozdávajú postupne občanom
na minulom zasadnutí OZ poslanci schválili čerpanie finančných prostriedkov na
výmenu strešnej krytiny Sobášnej miestnosti a Zasadacej miestnosti vo výške 8 500,Eur. Starosta obce navrhol poslancom, aby sa s jej realizáciu zatiaľ počkalo a na
uvedený zámer výmeny strešnej krytiny spolu so zateplením a novým kúrením
spojený s celkovou rekonštrukciou priestorov podala žiadosť o poskytnutie dotácie
z Environmentálneho fondu. Žiadosti sa môžu podávať vo výške do 200 000,- Eur,
spoluúčasť je vo výške 5%, v prípade poskytnutia dotácie budú z dotácie uhradené aj
náklady na projekty.
bol nám poskytnutý nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy „WIFI pre Teba“
vo výške 9 500,- Eur. Jedná sa o finančné prostriedky poskytnuté na základe žiadosti
z minulého volebného obdobia. V tomto volebnom období bola žiadosť na základe
nových požiadaviek poskytovateľa upravená. Wifi bude v dvoch lokalitách okolie
obecného úradu a areál futbalového ihriska. Z finančných prostriedkov, ktoré mali byť
pôvodne použité na opravu strešnej krytiny na obecných budovách sa uhradia náklady
na projektového a finančného manažéra vo výške 1 000,- Eur a 500,- Eur bude
použitých na realizáciu procesu verejného obstarávania. Spoluúčasť obce bude 500,Eur (kapitálové výdavky z rezervného fondu) – realizácia projektu rok 2020.
zároveň starosta informoval o možnosti podania žiadosti o poskytnutie dotácie z EF
v rámci
oblasti Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva
z pohľadu odpadov, činnosť Triedenie komunálneho odpadu. Na vypracovanie
žiadosti budú použité finančné prostriedky vo výške 700,- Eur. Žiadať sa budú
finančné prostriedky na obstaranie traktora (univerzálny kĺbový nakladač), nakoľko
ďalšiu zvažovanú alternatívu - zberný dvor nie je možné z hľadiska zabezpečenia
vhodnej lokality a jej zosúladenia s územným plánom obce časovo realizovať. Žiadosť
na zabezpečenie techniky sa môže podať do výšky 80 000, Eur. Spoluúčasť obce sa
nevyžaduje.
do konca októbra bude podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z EF na výstavbu
vodovodu
o zverejnenom Rozpočtovom harmonograme na rok 2020 a o výzve na podávanie
rozpočtových požiadaviek do konca októbra 2019. Do konca októbra 2019 je možné
zároveň podávať žiadosti o dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č.1/2017
o poskytovaní dotácií a finančného príspevku z rozpočtu obce.
pripravuje sa zmena VZN č.3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce v ktorom sa
bude upravovať výška daní z nehnuteľností a poplatkov za vývoz komunálneho
odpadu, nakoľko je predpoklad zvýšenia nákladov na vývoz KO aj z dôvodu nízkej
úrovne triedenia odpadu občanmi našej obce.
uskutočnila sa obhliadka domu neb. Zdenka Brázdoviča pracovníkmi Okresného
úradu v Trnave. Bude vypracovaný znalecký posudok na stanovenie ceny
nehnuteľnosti. Obec by mohla v prípade využitia uvedeného objektu na spoločensko verejnú funkciu počas nasledujúcich 5 rokov odkúpiť nehnuteľnosť za zníženú cenu,
ktorá sa bude odvíjať od znaleckého posudku.
na Okresný úrad v Trnave, odbor ŽP bude podaná žiadosť o povolenie výrubu 1 lipy
a 1 smreku v areáli cintorína, ktoré sú v zlom stave a ohrozujú návštevníkov cintorína
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a zároveň hrozí aj poškodenie hrobových miest, zabezpečená bude vhodná náhradná
výsadba
starosta ďalej na základe podnetov občanov a poslancov upozornil na lokality
v ktorých majitelia pozemkov neorezujú dreviny zasahujúce do miestnych
komunikácií a do elektrického vedenia. Konáre taktiež obmedzujú výhľad pri výjazde
na frekventovanú hlavnú cestu. Vlastníci pozemkov budú vyzvaní na orezanie
stromov, tam kde to nebude možné zabezpečí orezanie stromov obec.
starosta informoval o podpísaní zmluvy o budúcej zmluve - prenájom nebytových
priestorov – telocvičňa bývalej ZŠ Bíňovce od 1.12.2019 na dobu neurčitú na účel –
tanečné krúžky pre deti a dospelých. Nájomca miestnosť opraví na vlastné náklady
(vysprávka stien, maľovka, obklady...). Obec vymaľuje chodbu – náklady obce do
500,- Eur.
vyčistený bol kanál pri p. Hercegovi
8. Diskusia



Poslanci sa informovali o dodržiavaní zmluvy o nájme obecného pozemku p.
Smolkom, zároveň sa informovali, či p. Smolka uvoľnil pozemok, ktorý neoprávnene
užíva. Starosta informoval, že p. Smolka pozemok neuvoľnil a podmienky zmluvy
dlhodobo nedodržuje. Nájomné od 1.4.2019 opäť nie je uhradené. Z diskusie
poslancov vyplynul návrh na zrušenie zmluvy o nájme s p. Smolkom z dôvodu
opakovaného porušovania zmluvných podmienok.

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 ukončenie uvedenej nájomnej zmluvy k 31.12.2019 schválili.


P. Marek Sklenár navrhol, aby sa drevo v prípade výrezu smreku na cintoríne použilo
na zhotovenie sedenia v oddychovej zóne pri kostole, alebo na inom vhodnom
obecnom priestore.



P. Jaroslav Blaško vyzval prítomných poslancov a starostu, aby dôkladne zvážili
schválenie investičného zámeru „ Nájomné byty za školou“. Upozornil na to, že
nájomné byty nie sú pre našu obec, ktorá má nedostatok finančných prostriedkov
vôbec výhodné, naopak neúmerne zaťažia finančne našu obec na ďalších 40 rokov.
Nakoľko sa má jednať o sociálne byty obec nebude mať z bytov žiadny zisk. Naopak
bude mať vysoké náklady na údržbu uvedených bytov. Na základe skúseností
väčšinou sa v uvedených bytoch nájomníci často striedajú. P. Blaško nie je proti
výstavbe bytov, ak stavať tak byty na odpredaj. Z toho môže mať obec zisk. Nájomné
byty zaťažia našich občanov na dlhé roky a obec z toho nebude nijako profitovať. Ak
sa idú byty stavať musí byť vopred záväzný poradovník záujemcov spĺňajúcich
podmienky na pridelenie sociálnych bytov.
Starosta poďakoval p. Blaškovi za názor a pozval ho na zasadnutie, ktoré bude zvolané
v októbri a bude tam prejednávaný uvedený zámer.
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9. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 26.09.2019
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 37/2019 zo dňa 26.09.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 38/2018 zo dňa 26.09.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie od
01.07.2019 do 25.09.2019.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 39/2019 zo dňa 26.09.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 35-53/2019.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 40/2019 zo dňa 26.09.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostu obce.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 41/2019 zo dňa 26.09.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy o prenájme obecného pozemku s p. Milanom
Smolkom.
prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0
V Bíňovciach dňa 26.09.2019
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : p. Rastislav Zajíček .....................................................
p. Pavol Kemka

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

Ing. Marián Novák
starosta obce
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