Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 27.06.2019
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.

14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie a prezentácia poslancov
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Bíňovce za rok 2018
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018
Záverečný účet obce Bíňovce za rok 2018
Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2018 – tvorba rezervného fondu
Individuálna výročná správa za rok 2018
Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018
Rozpočtové opatrenia
Žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR – Výzva č. V P HaZZ 2019 / podpora zvýšenia ochrany
pred požiarmi prostredníctvom výstavby , rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie
budov na účel hasičských zbrojníc/ - schválenie spoluúčasti
Opätovné prerokovanie žiadosti p. Smolku o odkúpenie obecných pozemkov
Schválenie investičného zámeru : „Nájomné byty Za školou“
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, Mgr. Vladimír Fandel
Neprítomní poslanci: Michal Petrovič
Ostatní prítomní: Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Ing. Martina Romanová, Tomáš Daniš, Marek Sklenár,
Ing. Peter Martinák, Mgr. Janka Martináková, Dušan Kumančík, Štefan
Belko, Ing. Martin Piešťanský
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných a vykonal
prezentáciu poslancov. Skonštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 6
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
Marcela Rábarová, Peter Halaša.
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3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce Ing. Marián Novák oboznámil prítomných s programom zasadnutia
a navrhol poslancom doplniť program o bod Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce za obdobie 23.3.2019-24.06.2019.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili doplnenie programu.
Zároveň na základe požiadavky poslancov a občanov navrhol pozmeniť poradie
prerokovávaných bodov programu nasledovne bod 15. Schválenie investičného zámeru :
„Nájomné byty Za školou“ vsunúť za bod 3.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili doplnený program a vsunutie bodu 15 za bod 3
4. Schválenie investičného zámeru : Nájomné byty Za školou“
Od bodu 4 bol prítomný Michal Petrovič.

Starosta na minulom zasadnutí OZ predstavil poslancom p. Marcela Halána,
obchodného riaditeľa LAK CONSULTING, s.r.o. Topoľčany.
P. Halán prezentoval investičný zámer : „Nájomné byty Za školou“. Informoval
prítomných o možnosti výstavby nájomných bytov a o spôsobe financovania:
- 70% úver zo ŠFRB s 1 % úrokom na 40 rokov
-30 % dotácia z MDVRR SR
Priemerná obytná plocha bytovej jednotky je 55 - 60 m2.
Oprávnený náklad 880 – 900 Eur na m2 obytnej plochy bytovej jednotky.
11 bytov bude v prípade realizácie umiestnených v záhrade za MŠ Bíňovce. Súčasťou diela je
výstavba príjazdovej komunikácie, studne, žumpy a 22 parkovacích miest ( spolufinancovanie
zo ŠFRB, dotácia a spoluúčasť obce –úver / čerpanie rezervného fondu).
Starosta obce žiadal poslancov o schválenie investičného zámeru „Nájomné byty za
školou“. Informoval prítomných, že sa nejedná o schválenie výstavby, ale iba o schválenie
investičného zámeru, aby sa mohla urobiť zmena územného plánu a rozpracovať štúdia
realizovateľnosti a príprava podkladov pre podanie žiadosti na dotáciu zo ŠFRB. Podľa jeho
názoru prinesie realizácia nájomných bytov po ktorých je dopyt podporu bývania nielen
mladým obyvateľom obce, ktorí sa chcú osamostatniť, ale aj osamelým a starším ľuďom,
ktorí majú záujem o malý nájomný byt, aby nemali v budúcnosti výdavky s veľkými
nehnuteľnosťami. Zároveň prinesie zvýšenie počtu obyvateľov obce, príjem finančných
prostriedkov do obecnej kasy nielen z podielových daní ale i z ostatných pre zabezpečenie
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rozvoja obce. Nie je žiadnym relevantným dôkazom, len osobnými úvahami, potvrdené
obávané zhoršenie situácie s podzemnými zásobami vody v uvedenej lokalite.
Prítomní občania žiadali, aby sa na zasadnutí OZ nerokovalo o schválení uvedeného
investičného zámeru, ale aby sa iba prerokoval. Občania a poslanci upozornili najmä na
problém s pitnou vodou v uvedenom území a obavu, že v prípade výstavby bytovky
a vyvŕtania studne príde k zhoršeniu situácie s výškou stĺpca vody v ostatných studniach
v blízkom okolí stavby. Problém s vodou sa v celej obci vplyvom klimatických zmien
neustále zhoršuje a podľa ich názoru sa má prioritne riešiť obecný vodovod, ktorý potrebujú
všetci obyvatelia obce.
Výstavba nájomných bytov síce môže pomôcť úzkemu okruhu ľudí, povedie však k
zadĺženiu obce a k čerpaniu finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktoré sú potrebné
na spoluúčasti v prípade podávania žiadostí o poskytnutie dotácií na realizáciu vodovodu. Ak
sa zbytočne vyčerpá rezervný fond bude obec musieť čerpať úver. Finančná náročnosť
projektu je zvýšená aj potrebou vybudovania príjazdovej komunikácie, parkovacích miest,
studne, žumpy a inžinierskych sietí. Ďalej upozornili na stratu súkromia, zabratie detského
ihriska MŠ a hlučnosť pri výstavbe a po zrealizovaní diela. Navrhovali využitie uvedenej
parcely napr. na ihrisko, alebo park.
Požadovali konkrétne informácie o uvedenom investičnom zámere ako aj odhad
nákladov na výstavu a správu bytov. Žiadali preveriť súlad s územným plánom obce, ktorý
doteraz neumožňoval výstavbu v uvedenej lokalite. Nakoľko sa jedná o nájomné byty
záujemcovia a následne nájomníci budú musieť spĺňať kritérium príjmu minimálne 1,3 a
maximálne 3 násobku životného minima. Podľa ich názoru väčšina ľudí má príjem vyšší a
túto podmienku spĺňať nebude čo môže viesť k problémom s obsadením uvedených bytov.
S obsadzovaním bytov najmä vzhľadom na splnenie podmienky príjmu záujemcov majú aj
okolité obce. Úver sa bude splácať práve z nájomného a v prípade neobsadených bytov bude
náklady znášať obec.
Zároveň upozornili, že obec bude musieť znášať aj náklady na opravu a údržbu. Podľa
ich názoru fond opráv nebude stačiť na väčšie opravy a úver sa bude splácať až 40 rokov.
Bohatšie obce takúto situáciu zvládnu, ale naša obec nemá dostatok finančných prostriedkov.
Občania a časť poslancov žiadali, aby sa uvedený zámer zamietol a sústredilo sa na
získanie financií na dobudovanie vodovodu a riešenie kanalizácie a aby sa finančné
prostriedky zbytočne nemíňali na zmenu územného plánu a vypracovanie štúdií a projektov.
Časť poslancov mala rovnaké argumenty ako občania. Niektorí poslanci podporovali
investičný zámer vzhľadom k tomu, že bude pre mladých náročnejšie získať hypotéku.
Poslanci požiadali ekonómku obce, aby ich informovala o finančnej situácii obce,
výške rezervného fondu a výške spoluúčastí na dotácie - vodovod.
Z diskusie vyplynul návrh či by sa do budúcnosti nemohla bytová výstavba realizovať
v susedstve starého kultúrneho domu. Starosta prítomných informoval, že v minulom
volebnom období bola vypracovaná projektová dokumentácia s následným vydaním
i samotného stavebného povolenia na multifunkčné ihrisko v uvedenej lokalite v prípade
vyhlásenia vhodnej výzvy bude obec žiadať o dotáciu. Navyše táto lokalita pre detské ihrisko
má strategickú polohu, nakoľko je v centre obce a situovanie všetkých troch ihrísk do jednej
lokality – futbalové ihrisko – škola zhoršuje atraktivitu tohto prostredia pre vzdialenostnú
dostupnosť. Starosta ďalej uviedol, že táto navrhovaná lokalita by nezabezpečila dostatok
priestoru pre samotný objekt a taktiež potrebnú plochu pre vybudovanie normou stanoveného
počtu parkovacích miest. Pre túto investíciu (byty) obec nevlastní iný vhodný pozemok a nie
je v záujme obce ani z finančných dôvodov, aby obec investovala do kúpy pozemkov.
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Starosta dal hlasovať o schválení investičného zámeru: „Nájomné byty Za školou“.
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 neschválili investičný zámer: „Nájomné byty za školou“
Na základe pripomienok poslancov a prítomných občanov starosta obce odložil
prerokovanie investičného zámeru na nasledujúce zasadnutie OZ na ktoré pripraví viac
informácií o zámere a doloží ekonomické podklady získané od okolitých obcí, kde takéto
investičné zámery boli realizované.
5. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 25.3.2019 boli prijaté uznesenia č. 8 – 16/2019. Starosta
skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
6. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie
od 23.03.2019 do 24.06.2019
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou o výsledkoch kontroly za
obdobie od 23.03.2019 do 24.6.2019. Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade
s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
Kontrolnou činnosťou neboli zistené inventarizačné rozdiely, inventarizácia bola
vykonaná v súlade so zákonom o účtovníctve, inventarizačné súpisy obsahovali všetky
náležitosti stanovené zákonom. Prebehla kontrola finančných výkazov zostavených obcou
k 31.12.2018, taktiež kontrola bankových účtov. Kontrolou nebolo zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych a interných predpisov. Kontrolované boli účtovné a interné
doklady, pokladničná hotovosť, prijaté faktúry, čerpanie výdavkov a ich súlad so schváleným
rozpočtom. Nebolo zistené nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. Zostatok
pokladničnej hotovosti súhlasí so zostatkom v pokladničnej knihe, neboli zistené rozdiely.
(Príloha č. 1)
Poslanci uvedenú správu vzali na vedomie.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov s Návrhom plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019. ( Príloha 2)
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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 obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili návrh plánu kontrolnej činnosti.
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Bíňovce
k Záverečnému účtu obce za rok 2018
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov so svojim stanoviskom
k Návrhu záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2018. V závere skonštatovala že záverečný
účet za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Odporučila
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu Obce Bíňovce za
rok 2018 výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. (Príloha č.3)
Poslanci uvedené stanovisko vzali na vedomie.
9. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018
Starosta obce oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora k účtovnej
závierke za rok 2018. V uvedenej správe audítorka vyjadrila názor, že účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Bíňovce k 31.12.2018 a výsledok
jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu je v súlade so zákonom
o účtovníctve. Informácie uvedené vo výročnej správe za rok 2018 sú v súlade s účtovnou
závierkou za rok 2018, výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Zároveň skonštatovala, že Obec Bíňovce konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách. . (Príloha č.4)
Poslanci správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018 vzali na vedomie.
10. Záverečný účet obce Bíňovce za rok 2018
Starosta obce vyzval ekonómku obce Ivetu Petrovičovú, aby oboznámila poslancov s
Návrhom záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2018 a s prehľadom čerpania výdavkov za
rok 2018. Zároveň ekonómka obce odpovedala na otázky poslancov. Na záver prečítala návrh
uznesenia. (Príloha č.5)
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 Záverečný účet Obce Bíňovce za rok 2018 a celoročné hospodárenie obce
jednohlasne schválili bez výhrad.
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11. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2018 – tvorba rezervného fondu
V prerokovanom záverečnom účte bolo uvedené :
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia
kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok
kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu.
Bilancia finančných operácií je kladný zostatok finančných operácií, príjmovou finančnou operáciou
sa realizoval prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu a príjem prostriedkov
predchádzajúcich období. Výsledok hospodárenia zistený podľa §2 písm. b) a c) a §10 ods.3 písm. a)
a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 3 678,17 EUR.
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 299,72 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Príjmové finančné operácie v sume 3 977,89 EUR, boli použité na:
- vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v sume 3 678,17 EUR
- nevyčerpané prostriedky na stravné v sume 299,72 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 24 212,95 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
24 212,95 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
24 212,95 EUR.
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 jednohlasne schválili použitie zostatku finančných operácií v sume 24 212,95
EUR v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
-

tvorbu rezervného fondu vo výške 24 212,95 EUR.

12. Individuálna výročná správa za rok 2018
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s Individuálnou výročnou
správou Obce Bíňovce za rok 2018. (Príloha č.6)
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Poslanci uvedenú Individuálnu výročnú správu Obce Bíňovce za rok 2018
vedomie

zobrali na

13. Inventarizácia majetku obce
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s Inventarizačným zápisom
o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.
Predsedom inventarizačnej komisie bol Ing. Marek Orság. Členmi Iveta Petrovičová
a Katarína Kolarovičová. Členmi čiastkovej inventarizačnej komisie pre majetok MŠ a ŠJ sú
Mgr. Ivona Bačová, Mgr. Martina Šoková, Silvia Zajíčková, Monika Vitálišová.
Inventarizácia bola vykonaná fyzickou inventúrou hmotného a nehmotného majetku,
zásob a dokladovou inventúrou ostatného majetku, pohľadávok a záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov. Vykonanou inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely.
Inventarizačný stav súhlasí so stavom účtovným. Opatrenia neboli uložené. (Príloha č.7)
Poslanci uvedený Inventarizačný zápis a Inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2018
zobrali na vedomie.
14. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami
č. 20-30/2019 vykonanými za obdobie od 01.03.2019 - 31.05.2019. Jednotlivé rozpočtové
opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 8 )
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 20-30/2019 zobrali na vedomie.
Starosta obce informoval poslancov o zámere zakúpiť pojazdnú kosačku
s príslušenstvom ( zametacia kefa, kosiace zariadenie, snežná radlica, rozmetadlo a sklopný
vozík), ktoré budú slúžiť na údržbu verejnej zelene a v zimných mesiacoch na zimnú údržbu
chodníkov a miestnych komunikácií. Zároveň navrhol poslancom schváliť na tento účel
rozpočtové opatrenie č. 31/2019 čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 9 500,- EUR
z rezervného fondu.
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. 31/2019 a čerpanie kapitálových výdavkov vo výške
9 500, - EUR z rezervného fondu jednohlasne schválili.
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. 32/2019 čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 7 000,- EUR z rezervného
fondu. Táto suma už bola predchádzajúcim zastupiteľstvom schválená avšak k realizácii
v roku 2018 nedošlo, pričom vyhradené finančné prostriedky sa presunuli do rezervného
fondu a do rozpočtu na rok 2019 neboli zaradené
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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. 32/2019 a čerpanie kapitálových výdavkov vo výške
7 000, - EUR z rezervného fondu jednohlasne schválili.
Starosta ďalej informoval o zatekajúcej streche budovy Sobášnej miestnosti a
Zasadacej miestnosti. Na základe tejto skutočnosti dal spracovať predbežné kalkulácie na
opravu strechy v dvoch variantoch a to položenie novej lepenky alebo položenie novej
plechovej krytiny. Poslanci sa priklonili k variante prekrytia pôvodnej strešnej krytiny novou
plechovou. Zároveň navrhol poslancom na tento účel schváliť rozpočtové opatrenie č.
33/2019 čerpanie výdavkov vo výške 8 500,- EUR z rozpočtu obce na výmenu strešnej
krytiny.
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. 33/2019 a čerpanie výdavkov vo výške 8 500, - EUR
z rozpočtu obce jednohlasne schválili.
15. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR – Výzva V. P HaZZ 2019
Starosta obce informoval prítomných o podaní žiadosti na základe „Výzvy č.V. P
HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR“. Žiadosť bola podaná na
rekonštrukciu budovy „sýpky“. Zámerom je zrekonštruovať uvedenú budovu, ktorá bude
následne slúžiť ako hasičská zbrojnica. Žiadame o poskytnutie finančných prostriedkov vo
výške 30 000,- EUR, 5 % spoluúčasť obce v prípade poskytnutia dotácie by bola vo výške
1 500,- EUR. V prípade poskytnutia dotácie budú vypracované projekty, realizovaná bude
obnova vonkajšieho skeletu, výmena okien, brány, strešnej krytiny, sanačná oprava múrov.
Ďalšie práce súvisiace s obnovou interiéru, zariadením vnútorných priestorov a pripojením na
siete sa budú realizovať v neskoršom období, pri vyhlásení ďalšieho kola poskytovania
dotačného príspevku z MV SR, k čomu bude opätovne spracovaná a následne zaslaná nová
žiadosť
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
-
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Poslanci podanie uvedenej žiadosti o poskytnutie dotácie a 5 % spoluúčasť obce vo výške
1 500,- EUR v prípade jej poskytnutia jednohlasne schválili.
16. Opätovné prerokovanie žiadosti p. Smolku o odkúpenie obecných pozemkov
Dňa 12.03.2019 bola Obci Bíňovce doručená žiadosť p. Milana Smolku o odkúpenie
pozemkov p. č. 241/11 reg. „C“ v k. ú. Bíňovce o výmere 644 m2 a p. č. 263/7 reg. „E“ v k. ú.
Bíňovce o výmere 260 m2. Na zasadnutí OZ dňa 25.03.2019 starosta požiadal poslancov, aby
do budúceho zastupiteľstva zvážili či je v záujme obce uvedené parcely odpredať. V prípade
súhlasu poslancov s predajom niektorého z pozemkov starosta oboznámi poslancov
s možnosťami a spôsobom predaja obecného majetku v súlade so Zásadami o nakladaní
s majetkom obce – osobitný zreteľ, priamy predaj, verejná súťaž... Poslanci vzhľadom na to,
že obec má v intraviláne obce nedostatok pozemkov vo svojom vlastníctve usúdili, že nie je
v záujme obce odpredať uvedený obecný majetok – možné prípadné investície, prenájom.
Starosta dal o predaji pozemkov hlasovať zvlášť za každú parcelu.


p. č. 241/11 reg. „C“ v k. ú. Bíňovce – pozemok pod na v okolí bývalej prevádzky
Bistra o výmere 644 m2-

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 žiadosť p. Milana Smolku o odkúpenie pozemku p. č. 241/11 reg. „C“ v k. ú.
o výmere 644 m2 neschválili.


p. č. 263/7 reg. „E“ v k. ú. Bíňovce , jedná sa o žiadateľom neoprávnene zabratú
a oplotenú plochu obecného pozemku gabiónovým oplotením popri parkovacej ploche
pri bývalej predajni Kebab o výmere 260 m2

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 žiadosť p. Milana Smolku o odkúpenie pozemku p. č. 263/7 reg. „E“ v k. ú. Bíňovce
o výmere 260 m2 neschválili.
Poslanci zároveň požiadali i starostu, aby p. Milana Smolku opakovane vyzval na
odstránenie oplotenia obecného pozemku v termíne do 01.09.2019.
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17. Rôzne
Starosta ďalej informovala poslancov :
 na základe zmeny finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov navrhol starosta prijať VZN č. 1/2019 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce.
Zároveň navrhol doplniť zmeny v uvedenom VZN oproti Návrhu VZN č. 1/2019, ktorý bol
zverejnený. Uvedené zmeny spočívajú v doplnení nároku dieťaťa na stravu za poplatok
znížený o sumu 1,20 EUR ( dotácia sa vzťahuje len na deti predškolského veku iba v prípade
účasti na výchovno-vzdelávacom procese v MŠ a odobratia stravy ) podľa zákona č. 544/2010
Z.z. o dotácách v pôsobnosti MPSVR SR. Rozdiel medzi finančným pásmom a výškou
dotácie bude účtovaný zákonnému zástupcovi podľa aktuálneho zaradenia do finančného
pásma. Ďalšie zmeny sa týkajú termínov úhrad a spôsobu odhlásenia zo stravy.(Príloha č.9)
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 doplnené VZN č.1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce jednohlasne schválili.






o uskutočnených prácach a akciách v období od konania posledného zasadnutia OZ
o zámere zrealizovať v tomto roku prezentáciu k prehľadu o rozložení obecných
studní a niektorých studní v súkromnom vlastníctve a pre hromadné odovzdanie
vzoriek vody pre chemický rozbor základných hodnotiacich kritérií a tento dokument
použiť na prezentáciu v médiach ako jeden zo základných podporných prostriedkov
pre zasielanie žiadostí na dotáciu pre budovanie obecného vodovodu
o zámere zrekonštruovať na miestnom cintoríne svojpomocne sochu padlým
vojakom v I. a v II. sv. vojne socha z finančných prostriedkov schválených na tento
rok v rozpočte obce,
o zámere opravy betónového oplotenia cintorína, ktoré možno realizovať
svojpomocne alebo dodávateľsky na základe verejnej súťaže .
18. Diskusia

V diskusii sa Mgr. Vladimír Fandel informoval na potrebu dobudovania WC v MŠ.
Starosta sám poslancov informoval o tomto hygienickom nedostatku ešte na januárovom
zastupiteľstve s úmyslom tento nedostatok odstrániť, avšak daždivé počasie v mesiacoch máj
a jún ukázali, že strecha Sobášnej a Zasadacej miestnosti v celej svojej dĺžke zateká a preto
ochrana obecného majetku v podobe vybudovania novej strechy je dôležitejšia ako
dobudovanie ďalších WC v MŠ, kde táto hrozba nie je. Tento deficit budeme odstraňovať
zrejme v budúcom kalendárnom roku.
19. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 27.06.2019
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 17/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje doplnenie programu o bod Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
od 23.03.2019 do 24.06.2019
prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 18/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje doplnený program zasadnutia a zaradenie bodu 15 za bod 3
prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 19/2018 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
neschvaľuje investičný zámer „Nájomné byty Za školou“
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 20/2018 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie od
23.03.2019 do 24.6.2019
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 21/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 22/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Bíňovce za
rok 2018
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 232018 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 24/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Záverečný účet Obce Bíňovce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 25/2018 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje výsledok hospodárenia zistený podľa §2 písm. b) a c) a §10 ods.3 písm. a) a b) zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schodok vo výške 3 678,17 EUR.
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Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 299,72 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Príjmové finančné operácie v sume 3 977,89 EUR, boli použité na:
- vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v sume 3 678,17 EUR
- nevyčerpané prostriedky na stravné v sume 299,72 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 24 212,95 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
24 212,95 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
24 212,95 EUR

prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 26/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Individuálnu výročnú správu za rok 2018
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 27/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Inventarizačný zápis a Inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2018
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 28/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 20-30/2019
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 29/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 31/2019 – čerpanie kapitálových výdavkov z rezervného
fondu na zaobstaranie kosačky s príslušenstvom vo výške 9 500,- EUR
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 30/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 32/2019 – čerpanie kapitálových výdavkov z rezervného
fondu na realizáciu studne vo výška 7 000,- EUR
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 31/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 33/2019 čerpanie bežných výdavkov na opravu strechy
obecných budov vo výške 8 500,- EUR
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 32/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR – Výzva V. P HaZZ 2019
a spoluúčasť obce vo výške 1500,- EUR v prípade poskytnutia dotácie
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 33/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
neschvaľuje predaj p. č. 241/11 reg. „C“ v k. ú. Bíňovce o výmere 644 m2 p. Smolkovi
prítomní 7, za 0, proti 7, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 34/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
neschvaľuje predaj p. č. 263/7 reg. „E“ v k. ú. Bíňovce o výmere 260 m2
p. Smolkovi
prítomní 7, za 0, proti 7, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 35/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území Obce Bíňovce
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 36/2019 zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostu obce

V Bíňovciach dňa 27.06.2019
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : p. Peter Halaša

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

p. Marcela Rábarová

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

Ing. Marián Novák
starosta obce
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