Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 07. 07. 2022
o 18.00 hod. v objekte Svadobka v Bíňovciach
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
Voľby do orgánov samosprávy obcí – určenie počtu poslancov OZ, volebný obvod a rozsah
funkcie starostu
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 4/2008 zo dňa 28. 10. 2008 o udržiavaní
čistoty a poriadku na území obce Bíňovce
Rozpočtové opatrenia
Rôzne
Diskusia
Uznesenie
Záver

1. Otvorenie a prezentácia poslancov na zasadnutí
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili :
Prítomní : starosta obce : Ing. Marián Novák
poslanci OZ : Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová, Rastislav
Zajíček, Pavol Kemka, Michal Petrovič, Peter Halaša, Mgr Vladimír Fandel
Neprítomní poslanci: Ostatní prítomní: Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
Iveta Petrovičová – zapisovateľka, ekonómka
Ing. Martina Romanová, Mária Anettová
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
Michal Petrovič, Rastislav Zajíček.
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
Pavol Kemka, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová,
Rastislav Zajíček, Michal Petrovič, Peter Halaša, Mgr. Vladimír
Fandel
-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili program zasadnutia, jednomyseľne.
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
1

4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí OZ dňa 26. 05. 2022 boli prijaté uznesenia č. 1 - 23/2022. Starosta
informoval, že zatiaľ neboli z dôvodu krátkeho časového obdobia od konania posledného
zasadnutia splnené uznesenie č. 12, 13 a 16/2022. Na ich splnení sa pracuje.
Starosta konštatoval, že ostatné prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého
charakteru sú plnené priebežne.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Voľby do orgánov samosprávy obcí – určenie počtu poslancov OZ, volebný
obvod a rozsah funkcie starostu
Predseda NR SR rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. zo dňa 10. júna 2022 vyhlásil voľby
do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich
konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod..
V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 OZ podľa zákona 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(§ 166) určuje volebný obvod a počet poslancov obecného zastupiteľstva v ňom a ďalej určuje
obsah výkonu funkcie starostu (§ 11 ods. 4 písm. i Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.). Pre voľby starostu obce tvorí obec jeden jednomandátový obvod a pre voľbu
poslancov tvorí obec jeden volebný obvod s počtom poslancov 7.
Od počtu obyvateľov obce závisí aj počet podpisov od voličov podporujúcich kandidatúru
nezávislého kandidáta pre voľby poslancov OZ a voľby starostu obce. Podľa prílohy č. 1
volebného kódexu Obec Bíňovce spadá svojim počtom trvale žijúcich osôb do kategórie od
501 do 2000 osôb, čo znamená minimálne 100 podpisov voličov podporujúcich kandidatúru
nezávislého kandidáta.
Poslanci uvedené stanovisko vzali na vedomie.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili vytvorenie 1 volebného
obvodu pre voľbu poslancov a 1 volebného jednomandátového obvodu pre voľbu starostu na
volebné obdobie 2022 - 2026 .
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili počet poslancov 7 na celé
volebné obdobie 2022-2026.
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Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili rozsah výkonu funkcie starostu
– plný úväzok na celé volebné obdobie 2022 - 2026.
6. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 4/2008 zo dňa 28. 10. 2008
o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Bíňovce
Dňa 08. 06. 2022 bol doručený protest prokurátora podaný podľa ust. § 23 ods. 1 a § 27
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti VZN obce Bíňovce
č. 4/2008 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Bíňovce zo dňa 28. 10. 2008, ktoré
nadobudlo účinnosť dňom 13. 11. 2008. Nakoľko uvedené VZN nebolo vydané v súlade so
zákonom navrhol prokurátor pre nezákonnosť zrušiť § 1 ods. 2, § 4 ods. 1, 2, § 5 ods. 1, 2, 4,
5, 6, § 8 nariadenia.
Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. ak orgán verejnej správy zistí, že protest je
dôvodný, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu
prokurátora, VZN zrušiť alebo ho nahradiť VZN, ktoré bude v súlade so zákonom.
Poslanci po zvážení uvedených skutočností sa rozhodli vyhovieť protestu prokurátora a
zrušiť VZN č. 4/2008 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Bíňovce zo dňa
28. 10. 2008.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci obecného zastupiteľstva vyhovujú protestu prokurátora a jednomyseľne rušia
VZN č. 4/2008 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Bíňovce zo dňa 28. 10. 2008.
7. Rozpočtové opatrenia
 Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami
č. 37 - 54/2022 vykonanými za obdobie od 01.05.2022 - 31.05.2022. Jednotlivé
rozpočtové opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. (Príloha č.1)
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 37 -54/2022 zobrali na vedomie
 Na minulom zasadnutí OZ starosta oboznámil poslancov s potrebou navýšenia
čerpania RF v položke projekty kanalizácia o 35 600,- EUR (RO č. 35/2022)
z pôvodne rozpočtovaných 20 000,- EUR na 55 600,- Eur, t.j o 35 600,- Eur.
Celkové náklady na projekty kanalizácie budú však o 1 000,- Eur vyššie, preto
starosta navrhol presunúť potrebné finančné prostriedky rezervného fondu z položky
vybavenie kuchyne Svadobka vo výške 1 000,- Eur (RO č. 55/2022).
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Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
1

Michal Petrovič

Poslanci schválili RO 55/2022 - navýšenie čerpania kapitálových finančných
prostriedkov z RF o 1 000,- Eur na projekty kanalizácia presunom finančných prostriedkov
z položky vybavenie kuchyne vo Svadobke.
8. Rôzne
Starosta informoval o
 úhrade faktúry Združeniu obcí EKO KARPATY vo výške 14 975,12 Eura – podiel na
spolufinancovaní projektovej dokumentácie na stavbu : ODKANALIZOVANIE
TRNAVSKÉHO REGIÓNU ZÁPAD – obce Trstín, Bíňovce, Horná Krupá, Dolná Krupá na
ČOV Trnava- Zeleneč“.
 prebieha rekonštrukcia železničnej trate, materiál je vyvážaný po ceste okolo
„Chmelíka“ a po miestnej komunikácii okolo cintorína. Dochádza k ich poškodeniu. Po
ukončení prác budú komunikácie zhotoviteľom stavby opravené.
 zvýšených nákladoch na energie. Starosta navrhol poslancom, aby zvážili či budeme
vypínať verejné osvetlenie v nočných hodinách napr. v čase od 24.00 hod. do 04.00 hod..
Poslanci navrhli, aby ekonómka do budúceho zasadnutia vyčíslila prípadnú úsporu.
9. Diskusia
V diskusii požiadal o slovo poslanec Pavol Kemka. Na základe podnetu p. Tibora
Lenoráka na minulom zasadnutí žiadal starostu obce o informácie a o riešenie situácie
(statika oporného múru p. Lenoráka), ktorá nastala po položení potrubia (obecný kanál
prechádzajúci susediacim pozemkom). Starosta vtedy uviedol, že osloví statika a po jeho
odporučení navrhne ďalšie kroky.
Statik bol na obhliadke miesta a navrhol spôsoby riešenia uvedeného problému.
Obec položila potrubie, ktorým však uvedený problém nespôsobila. Ďalšie riešenie je
na majiteľoch pozemkov.
O slovo požiadala Ing. Romanová. Upozornila starostu na odpad (umývadlá, okná,
plastové vrecia), ktoré nezodpovední občania vyhadzujú na pozemok školskej záhrady.
V školskej záhrade je aj hromada drevnej štiepky, ktorá mala byť už dávno vyvezená.
Ďalej žiadala starostu, aby sa nepolievalo ihrisko v čase keď prší čoho bola niekoľko
krát svedkom. Vzhľadom na nedostatok vody a náklady na energie by sa mali podľa jej
názoru zvážiť aj frekvencia a intenzita polievania ihriska.
Na záver upozornila starostu, že stromy ktoré boli vysadené pri ceste na stanicu
vysychajú a väčšina je už pravdepodobne vyschnutá. Požiadala starostu, aby zabezpečil ich
polievanie.
Starosta povedal, že zabezpečí odstránenie uvedeného odpadu aj zalievanie stromov.
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P. Anettová upozornila, že na pozemok po p. Brázdovičovi ľudia okrem konárov
vyvážajú aj iný odpad. Zároveň žiada starostu, aby bol odpad čo najskôr podrvený, vyvezený
a pozemok daný do pôvodného stavu. Žiadala tiež, aby sa pri likvidácii odpadu neprechádzalo
po jej pozemku, ktorý susedí s pozemkom po p. Brázdovičovi.
Starosta informoval prítomných, že dňa 08. 07.2022 príde firma, ktorá odpad podrví
a odvezie. Zároveň informoval, že na túto dočasnú skládku bolo možné vyvážať aj drevený
nábytok, rámy okien, dvere a pod. na ktorých boli aj kovové časti. Firma zabezpečí likvidáciu
uvedeného odpadu. Keďže obec má povinnosť zabezpečiť likvidáciu odpadu využíva na to
pozemky vo vlastníctve obce.
Poslanec Rastislav Zajíček sa pýtal starostu kedy bude realizovaný projekt „Adaptácia
sýpky na hasičskú zbrojnicu“, kedy bude sýpka zastrešená a kedy budú zastrešené aj strechy
na obecných budovách do ktorých dlhodobo zateká.
Starosta informoval, že sa robia práce na úprave rozpočtu z dôvodu zdraženia
stavebného materiálu a robia sa aj zmeny v projekte ( dvere, okná a pod.). Finančné
prostriedky vo výške 30 000,- Eur, ktoré nám boli v roku 2020 poskytnuté na uvedený projekt
môžeme vyčerpať do konca roku 2023. Starosta povedal, že v tomto roku bude sýpka
zastrešená. Na budove starého kultúrneho domu bude rovná časť strechy zakrytá plechom
v blízkej dobe brigádnicky.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 07.07.2022
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 24/2022 zo dňa 07. 07. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednomyseľne.
(prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 25/2022 zo dňa 07. 07. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach podľa § 11 odst. 3 písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a v zmysle § 166 zákona č. 180//2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s c h v a ľ u j e 1 jednomandátový volebný obvod pre voľbu starostu, jeden volebný obvod
pre voľby poslancov, počet poslancov 7 na celé volebné obdobie 2022 – 2026, jednomyseľne.
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach podľa § 11 odst. 4 písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n .p.
s c h v a ľ u j e, že vo volebnom období 2022 – 2026 bude starosta obce vykonávať funkciu
v celom rozsahu (plný úväzok), jednomyseľne.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 26/2022 zo dňa 07. 07. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Trnave č. Pd 138/22/2207 - 2 zo dňa
07. 06. 2022 proti VZN č. 4/2008 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Bíňovce zo
dňa 28. 10. 2008
a
ruší VZN č. 4/2008 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Bíňovce zo dňa
28. 10. 2008.
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 27/2022 zo dňa 07. 07. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 37-54/2022.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 28/2022 zo dňa 07. 07. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 55/2022 - navýšenie čerpania kapitálových
finančných prostriedkov z rezervného fondu o 1 000,- Eur na projekty kanalizácia presunom
finančných prostriedkov z položky vybavenie kuchyne vo Svadobke.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 29/2022 zo dňa 07. 07. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostu obce.

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
V Bíňovciach dňa 07. 07. 2022
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : p. Rastislav Zajíček
p. Michal Petrovič

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

Ing. Marián Novák
starosta obce
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