Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 17.06.2021
o 18.00 hod. v objekte Svadobka v Bíňovciach
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie a prezentácia poslancov
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Bíňovce za rok 2020
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2020
Záverečný účet obce Bíňovce za rok 2020
Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2020 – tvorba rezervného fondu
Individuálna výročná správa za rok 2020
Inventarizácia majetku obce k 31.12.2020
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 : Peter Halaša, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová,
Rastislav Zajíček, Pavol Kemka, Mgr. Vladimír Fandel,Michal Petrovič
Neprítomní poslanci: Ostatní prítomní: Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Tomáš Daniš, pracovnící Astrasat, Svadbolina s.r.o.
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 a Pavol Kemka.
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
Peter Halaša, Pavol Kemka, Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela
Rábarová, Rastislav Zajíček, Mgr. Vladimír Fandel, Michal
Petrovič
-

1

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili program zasadnutia.
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 28.01.2021 boli prijaté uznesenia č. 1 – 11/2021. Starosta
konštatoval, 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 1.polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou o kontrolnej činnosti za
obdobie od 1.1.2021 do 10.6.2021. Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade
s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.
Kontrola inventarizácie majetku obce k 31.12.2020, finančných výkazov a účtovných
výkazov - na základe skutočností zistených pri kontrole, hlavná kontrolórka konštatovala, že
inventarizácia k 31.12.2020 bola vykonaná v súlade s právnymi predpismi platnými pre
oblasť inventarizácie vlastného a zvereného majetku, pohľadávok a záväzkov. Pri kontrole
neboli zistené nedostatky.
Kontrola výberu výšky správnych poplatkov za roky 2019 a 2020 – vykonanou
kontrolou neboli zistené nedostatky.
Kontrola účtovných dokladov za 1 – 5/ 2021 zameraná na formálnu a vecnú správnosť
– neboli zistené nedostatky.
Kontrola pokladničnej hotovosti k 27.04.2021 a k 7.6.2021- neboli zistené rozdiely.
Kontrola pokladničných dokladov za 1 -5/2021 – neboli zistené nedostatky.
Ďalej hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s výkonom ostatnej činnosti za
uvedené obdobie. ( Príloha č.1)
Poslanci uvedenú správu vzali na vedomie.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov s Návrhom plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021. ( Príloha 2)
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 schválili návrh plánu kontrolnej činnosti obce na 2.
polrok 2021 a poverili hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa uvedeného plánu
kontrolnej činnosti.
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
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7. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Bíňovce k Záverečnému účtu Obce
Bíňovce za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov so svojim stanoviskom
k Návrhu záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2020. V závere konštatovala že záverečný
účet za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods.5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Odporučila obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2020 výrokom
„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. (Príloha č.3)
Poslanci uvedené stanovisko vzali na vedomie.
8. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2020
Starosta obce oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora k účtovnej
závierke za rok 2020. V uvedenej správe audítorka vyjadrila názor, že účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Bíňovce k 31.12.2020 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 2020 sú v súlade s účtovnou
závierkou za rok 2020, výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Zároveň konštatovala, že Obec Bíňovce konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách. . (Príloha č.4)
Poslanci správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020 vzali na vedomie.
9. Záverečný účet Obce Bíňovce za rok 2020
Starosta obce vyzval ekonómku obce Ivetu Petrovičovú, aby oboznámila poslancov s
Návrhom záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2020 a s prehľadom čerpania výdavkov za
rok 2020. 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, Michla
Petrovič
-

Poslanci Záverečný účet Obce Bíňovce za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce
schválili bez výhrad.
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
10. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2020 – tvorba rezervného fondu
V prerokovanom záverečnom účte bolo uvedené :
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo
výške 37 289,23 Eur. Bilancia kapitálových príjmov (dotácia) a kapitálových výdavkov je
prebytok kapitálového rozpočtu vo výške 20 370,00 Eur. Čerpanie kapitálového rozpočtu je
kryté prostriedkami rezervného fondu, kapitálový príjem tvorila prijatá účelovo určená
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dotácia, ktorá nebola v roku 2020 použitá. Bilancia finančných operácií je kladný zostatok
finančných operácií, príjmovou finančnou operáciou sa realizoval prevod finančných
prostriedkov z rezervného fondu vo výške 9 630,00 EUR a príjem prostriedkov
predchádzajúcich období vo výške 723,50 EUR. Výsledok hospodárenia zistený podľa §2
písm. b) a c) a §10 ods.3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je prebytok vo výške 57 659,23 EUR.
Prebytok rozpočtu v sume 57 659,23 EUR 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 26 574,62 EUR navrhujeme použiť
na:
-

tvorbu rezervného fondu

26 574,62 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 474,00 EUR, a to na :
- podporu a výchovu k stravovacím návykom dieťaťa v sume 474,00 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000,00 EUR, a to na :
- adaptáciu sýpky (skladu) na hasičskú zbrojnicu v sume 30 000,00 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 610,61 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 10 353,50 EUR 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, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

10 353,50 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
36 928,12 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
-
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Poslanci schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia upraveného
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 26 574,62 Eur a zostatok finančných operácií vo
výške 10 353,50 Eur na tvorbu rezervného fondu.
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
11. Individuálna výročná správa za rok 2020
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s Individuálnou výročnou
správou Obce Bíňovce za rok 2020. (Príloha č.6)
Poslanci uvedenú Individuálnu Výročnú správu Obce Bíňovce za rok 2020 zobrali na
vedomie.
12. Inventarizácia majetku obce
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s Inventarizačným zápisom
o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020.
Predsedom inventarizačnej komisie bola Marcela Rábarová. Členmi Iveta Petrovičová
a Katarína Kolarovičová. Členmi čiastkovej inventarizačnej komisie pre majetok MŠ a ŠJ sú
Mgr. Ivona Bačová, Mgr. Patrícia Rábarová, 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
k 31.12.2020 zobrali na vedomie.

a Inventarizáciu

majetku

a záväzkov

13. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami
č. 1-35/2021 vykonanými za obdobie od 01.01.2021 - 31.05.2021. Jednotlivé rozpočtové
opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 8 )
V roku 2019 bola rozhodnutím podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zriadenie WIFI
prístupových bodov v obci Bíňovce vo výške 9 500,- Eur, pričom oprávnené výdavky
projektu boli vo výške 10 000,- Eur z toho 500,- tvorila spoluúčasť obce. Realizácia projektu
sa uskutočnila v roku 2021. Celkové náklady vo výške 9 896,55 Eur boli uhradené z rozpočtu
obce. Z toho 5% tvorí spoluúčasť obce a 95 % bude po kontrole vyúčtovania preplatená
s prostriedkov EŠIF. Z tohto dôvodu navrhujeme dočasne upraviť rozpočet RO 36/2021 čerpanie prostriedkov z vlastných zdrojov na preklenutie časového obdobia do doby
poskytnutia nenávratného finančného príspevku vo výške 9 401,72 Eura.
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 schválili RO 36/2021 - čerpanie prostriedkov z vlastných zdrojov na preklenutie
časového obdobia do doby poskytnutia nenávratného finančného príspevku vo výške 9 401,72
Eura.
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
Dňa 22.4.2021 bola doručená žiadosť Obce Trstín o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na projekt „Školská jedáleň v KD Trstín“. Táto žiadosť bola už v minulosti
prejednávaná. Z minulých rokovaní starostov dotknutých obcí Trstín, Naháč, Buková
a Bíňovce vyplynul návrh, aby jednotlivé obce prispeli na nákup kuchynského a jedálenského
vybavenia sumou 180,- Eur na žiaka. Pri výpočte sa vychádzalo zo stavu žiakov k 15.9.2020.
K tomuto dátumu navštevovalo ZŠ Trstín 53 žiakov z obce Bíňovce. Suma požadovanej
dotácie je 9 540,- Eur. Starosta dal hlasovať o poskytnutí finančných prostriedkov
z rezervného fondu Obce Bíňovce Obci Trstín v zmysle §7 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo
výške 9 540,- Eur - RO 37/2021.
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 schválili poskytnutie finančných prostriedkov (RO 37/2021) vo výške 9 540,Eur z rezervného fondu - Obci Trstín na realizáciu projektu „Školská jedáleň v KD
Trstín“
( nákup kuchynského vybavenia – sporáky, chladničky, varné dosky, kotly, stoly
a stoličky).
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
Starosta obce informoval o potrebe navýšenia čerpania finančných prostriedkov z
rezervného fondu obce na adaptáciu sýpky na hasičskú zbrojnicu vo výške 4 000,- Eur ( RO
38/2021), nakoľko v pôvodnom rozpočte nebola zahrnutá suma sanácie základov
(odvlhčenie) a vyššie boli aj náklady na likvidáciu azbestovej strechy. Starosta navrhol
poslancom 3 spôsoby odvlhčenia základov budovy a to bez stavebného zásahu do muriva
odstránením vlhkosti prostredníctvom geomagnetického žiariča pre vytlačenia vzlínavej
vlhkosti do zeme (cena 2 750,- Eur), injektážou muriva tekutými chemickými látkami (7 500,Eur) alebo podrezaním muriva s vložením izolačnej nepriepustnej fólie ( 3 200,- Eur).
Poslanci vybrali postup podrezaním muriva a schválili realizáciu sanácie touto metódou.
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 schválili RO 38/2021 vo výške 4 000,- Eur – čerpanie prostriedkov z rezervného
fondu obce – adaptácia sýpky na hasičskú zbrojnicu.
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
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V prípade čerpania poskytnutej dotácie na adaptáciu sýpky na hasičskú zbrojnicu tvorí
spoluúčasť obce 5 % z celkových poskytnutých prostriedkov, t.j. 1500,- Eur. Starosta navrhol
čerpanie rezervného fondu vo výške 1 500,- Eur ( RO 39/2021).
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. 39/2021 vo výške 1 500,- Eur schválili..
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
14. Rôzne
Starosta ďalej informoval poslancov :


Dňa 30.03.2021 nám bola doručená žiadosť od Svadbolina, s.r.o, Ružindol 550 o zmenu
koeficientu zastavanosti na parcelách č. 767/4, reg. C, v k.ú. Bíňovce o výmere 1565 m2
a parcele č. 767/3, reg. C, k.ú. Bíňovce o výmere 1825 m2 z 0,02 na index zastavania 0,20.
Dôvodom žiadosti je investičný zámer, výstavba prevádzky – poskytovanie služieb pre
konanie svadobných hostín a rôznych spoločenských posedení. Spoločenská sála bude mať
kapacitu 80 miest. Doplňujúcou funkciou prevádzky bude poskytovanie občerstvenia pre
návštevníkov rekreačnej lokality okolo vodného diela. V letnej sezóne budú poskytované
občerstvovacie služby na terase s kapacitou 50 miest. V podkroví budú 4 ubytovacie bunky
s kapacitou 4x2=8 dospelých + a 4x2 prístelky pre deti. Stravovanie na jednotlivé spoločenské
podujatia bude zabezpečované cez cateringové firmy.
- zastavaná plocha 433,4 m2
- plocha terasy 81,0 m2
- obostavaný priestor – spol. sála 235,5 m2 x 6 = 1410 m3
1. NP vybavenosť 198,0 m x 3,6 = 720
2. NP – ubytovanie 198,0 m x 2,6 = 515 m3
Celkový obstavaný priestor 2 645 m3
Náklady na zmenu územného plánu v lokalite Zámostky (zmena indexu zastavania) bude
znášať investor.
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 odsúhlasili spustenie procesu zmeny územného plánu v lokalite Zámostky
spočívajúcu v zmene koeficientu zastavanosti na pozemkoch žiadateľa z 0,02 na 0,20
s podmienkou, že náklady zmeny ÚP bude znášať investor.
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
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 Spoločnosť Astrasat, ktorá poskytuje internetové pripojenie pod značkou Netcon
a Dobrý net v Trnave a okolí prišla prezentovať poslancom ponuku riešenia projektu
rekonštrukcie obecného rozhlasu, vybudovanie obecnej internetovej káblovej televízie
a súčasne vybudovanie optickej internetovej siete v obci Bíňovce. Súčasťou tejto ponuky sú
nasledovné bezplatné benefity v prospech obce :
- vybudovanie optickej internetovej siete do vlastníctva obce v hodnote 12 000,- Eur
- vykonanie rekonštrukcie obecného rozhlasu ( výmena reproduktorov, kabeláže a konzol)
v hodnote 14 100,- Eur
- vybudovanie káblovej internetovej televízie s výraznou zmenou kvality televízneho signálu
- bezplatné pripojenie obecných budov a WIFI pre Teba na optický internet počas doby
prenájmu v hodnote 15 528 Eur
- bezplatná starostlivosť a údržba miestneho rozhlasu
- umožnenie využitia optickej siete na rôzne dátové prenosy – napr. jestvujúce obecné
kamery, prípadne ďalšie doplňujúce či na oddychovú zónu Panšula, obecný cintorín, kostol či
ďalšie.
Poslanci si vypočuli ponuku zástupcov spoločnosti a z diskusie vyplynul návrh na vyhlásenie
verejnej obchodnej súťaže na uvedený zámer.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
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Proti
Zdržal sa

0
0

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

Poslanci vyhlásenie VOS na vybudovanie optickej internetovej siete, káblovej televízie
a rekonštrukcie obecného rozhlasu v obci Bíňovce schválili.
prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
 Spoločnosť Stone Industry s.r.o., M. Šimonoviča 477/18, Myjava už v minulosti
prejavila záujem o prenájom pozemku p. č. 260/3, výmera 50 m2, ostatná plocha, LV č. 774,
k.ú, Bíňovce. Účelom prenájmu je dočasné umiestnenie výstavného kontajnera, rozmer 12,5
m x 4 m. Spoločnosť vo VOS ponúkla nájom vo výške 600,- Eur. V tomto návrhu nebolo
uvedené obdobie na ktoré ponúka toto nájomné. Poslanci po diskusii na minulom zasadnutí
OZ poverili starostu, aby oslovil zástupcov Stone Industry s.r.o. s návrhom na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na uvedenú nehnuteľnosť s výškou nájomného minimálne 100
Eur/mesačne. K dohode zatiaľ neprišlo, v jednaní sa bude pokračovať spoločným stretnutím
poslancov s konateľom spoločnosti.
.
Poslanci uvedené vzali na vedomie
 Dňa 29.09.2020 bola na Obecný úrad Bíňovce doručená žiadosť p. Vladimíra VelšicaFeva, ktorý prejavil záujem o odkúpenie predajne potravín od vlastníka Jednota Trnava – ako
vlastníka nehnuteľnosti na parcele 190/3, k. ú. Bíňovce, žiadal o vyjadrenie k možnosti
odkúpenia priľahlých parciel v zmysle náčrtu, ktorý bol priložený k žiadosti. Jedná sa
o pozemok vedľa budovy (pred Klubom mládeže) na vybudovanie parkoviska (15m x 6m)
a na druhej strane budovy o príjazdovú cestu k zadnej časti obchodu v dĺžke 28m a časť
parcely za obchodom – technické zázemie (17,7 m x 8m).
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Starosta po vstupnej konzultácii so žiadateľom na minulých zasadnutiach uviedol, že
pozemok za objektom je potrebný pre užívanie nákladnej rampy za objektom, ktorá toho času
je na pozemku obce a taktiež požaduje odkúpenie pozemku z dôvodu vybudovania studne
a žumpy na vlastnom pozemku, ktoré taktiež v súčasnej dobe sú na pozemku obce. Žiadateľ
taktiež uviedol že v rámci objektu plánuje realizovať bytovú nadstavbu jestvujúcej predajne
a k nej potrebuje plochu pre riešenie statickej dopravy – parkovania a na svojom pozemku.
V diskusii poslancov na minulých zasadnutiach zaznelo, že na uvedených parcelách je
uložené vodovodné potrubie vedúce do obecných budov, budovy pošty a pohostinstva. Cesta
slúži aj ako príjazd k sýpke, ktorá bude rekonštruovaná na hasičskú zbrojnicu a na uvedenú
rekonštrukciu nám bola poskytnutá dotácia. S predajom poslanci nesúhlasili. Starosta tiež na
minulých zasadnutiach uviedol, že nájom parciel je možné podmieniť vecným bremenom
s právom uloženia vodovodných sietí ako i právom prejazdu po komunikácii k sýpke.
Poslanci oponovali, že podľa ich názoru by bolo pre obec nevýhodné predať uvedené
pozemky. Zároveň na uvedených obecných parcelách má vodovodné potrubie a žumpu aj
budova predajne potravín. Uskutočnila sa aj obhliadka parciel, ktorú zorganizoval starosta.
Poslanci v diskusii pripustili zváženie dlhodobejšieho prenájmu, ale až keď bude p. Velšic
vlastníkom uvedenej budovy. Prenájom by sa zvažoval iba na parcele za obchodom,
prístupová cesta k sýpke a pozemok pred budovou Klubu mládeže zostane vo verejnom
užívaní.
 Na základe rozpočtu na rok 2021 a schválenej čiastky na nákup 1ks radaru pre meranie
rýchlosti motorových vozidiel vchádzajúcich do obce, bol na základe prieskumu trhu radar
objednaný. Nakoľko pre umiestnenie tohto dopravného zariadenia je potrebný súhlas
Slovenskej správy ciest, Krajského dopravného inšpektorátu ako i Okresného úradu – odboru
dopravy a PK v Trnave bude radar umiestnený až po získaní súhlasných stanovísk
dotknutých úradov. Obec v predstihu zabezpečila pripojenie na stĺp energetického vedenia.
Súčasťou osadeného merača rýchlosti bude i nová zvislá dopravná značka – č.334 – kontrola
rýchlosti – s nápisom „Radar“. Zároveň je na tento stĺp pridaný jeden kus verejného
osvetlenia pre zlepšenie osvetlenia na obecnom cintoríne.
 Dňa 12.5.2021 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Združenia obcí Horná Krupá –
Bíňovce na ktorom bol podpísaný dodatok č.1 k Zmluve o združení obcí, ktorým bolo
založené nové združenie ako právnická osoba pod názvom EKO KARPATY a Dodatok č.3
k Stanovám združenia obcí. Predmetom združenia je zlepšenie služieb obyvateľom
združených obcí v oblasti starostlivosti o životné prostredie, a to najmä:
a) vybudovanie hlavného zberača kanalizácie
b) vybudovanie verejného vodovodu
c) zefektívnenie systému odpadového hospodárstva
d) inovácie v oblasti zabezpečovania komunálnych služieb
e) podpora v získavaní finančných prostriedkov z fondov EÚ a SR
f) ostatné činnosti, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia a zlepšujú životné
podmienky života obyvateľov
Po dopracovaní potrebnej dokumentácie bude rozšírenie OZ predložené na schválenie
Obecnému zastupiteľstvu v Bíňovciach na najbližšom riadnom zasadnutí.
 Starostom bola spracovaná a podaná žiadosť o dotáciu z CKF v rámci programu
„Preventívne opatrenia pred krízovými protipovodňovými udalosťami“ vo výške 2 200,- Eur
– na revitalizáciu vodného toku Hučák pod Plantovniskom a jeho blízkeho okolia so
zameraním na protipovodňové opatrenia - úprava koryta kanála, vývoz pozostatkov smetiska,
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spolu s výsadbou 40 stromov a osadenie malého posedenia so stolom. Do CKF platíme ročný
príspevok 0,50 eura na občana ročne.
 V podanom dotačnom projekte „Zelené obce“ – sa starosta informoval u vyzývateľa
tejto dotácie na stav tohto projektu. Nami podaný projekt bol schválený avšak doteraz je
zastavené poskytovanie finančných prostriedkov na realizáciu.
.
 Starosta poďakoval brigádnikom – členom DHZ Bíňovce za práce vykonané na čistení
kanála a odstránení náletových drevín v rámci protipovodňových opatrení
 Úrad vlády SR poskytol Obci Bíňovce dotáciu vo výške 2000,- Eur na opravu
vojenského pamätníku v Bíňovciach.
 Pre zlepšenie životného prostredia a čistoty verejných priestorov bolo objednaných 12
plastových košov na drobné nečistoty so zásobníkom na vrecia na psie exkrementy pre našich
psíčkarov.
 Starosta poďakoval, občanom aj členom DHZ, ktorí sa zúčastňovali či už ako
zdravotnícky, administratívny, alebo pomocný personál na testovaní COVID 19. Osobitne
poďakoval p. Márii Hanicovej, ktorá sa ako zdravotnícky pracovník zúčastnila na všetkých
kolách testovania. Ďalej poďakoval Patrícii a Petronele Rábarovým, Dominike Špačkovej,
Petrovi a Martinovi Halašovým, Jánovi Zajacovi a Miroslavovi Gregušovi a ďalším
zúčastneným.
 Starosta obce Ing. Marián Novák predložil „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomeroch verejných funkcionárov".
Taktiež hlavná kontrolórka obce p. Božena Trúchla a riaditeľka MŠ ŠJ Bíňovce Mgr.
Ivona Bačová predložili majetkové priznania.
Poslanci (komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)
uvedené zobrali na vedomie.




Starosta touto cestou pozýva občanov na
Memoriál Alexandra Sadloňa v minifutbale dňa 17. 7. 2021.
Začiatok novej futbalovej sezóny v našej TJ Družstevník Bíňovce dňa 31. 7. 2021
X. ročník súťaže o pohár starostu obce v hasičských disciplínach dňa 21.8.2021 na ihrisku v
Bíňovciach

 Adaptácia sýpky na hasičskú zbrojnicu – nové výberové konanie na zhotoviteľa,
pochybenie zo strany predchádzajúceho zhotoviteľa i verejného obstarávateľa. Termín
vyčerpania dotácie je do 31.12.2022.

 Na RÚVZ v Trnave, Slovenská inšpekcia ŽP v Nitre a OÚ ŽP v Trnave bolo
doručené písomne anonymné oznámenie na Ing. Mariána Nováka ako starostu za neodborné
odstránenie azbestovej krytiny z objektu sýpky a starého kultúrneho domu, zrejme za lacný
peniaz do nejakého lomu. List bol doplnený fotografiami striech pred a po odstránení
azbestovej krytiny. Starosta sa k uvedenému oznámeniu vyjadril:
Všetkým občanom anonymným, ale i neanonymným chcem týmto oznámiť, že
odstránenie azbestu realizovala firma s oprávnením na takéto činnosti, firma azbest
odstránila a uložila na skládku, ktorá je určená na uloženie takéhoto druhu materálu.
Všetky potrebné doklady k tejto činnosti sú zverejnené na obecnej stránke, takže žiadna
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nelegálna činnosť zo strany starostu nebola vykonaná, čo súčasne konštatovali všetky tri
kontrolné subjekty. Chcem týmto poďakovať neznámemu pisateľovi za jeho záujem
o ochranu a obavu o naše spoločné životné prostredie.
15. Diskusia
V diskusii požiadal o slovo p. Daniš, ktorý informoval prítomných o udalosti kedy
došlo ku kolízii jeho maloletej dcéry prechádzajúcej cez prechod pre chodcov a osobného
motorového vozidla. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiadal o zváženie inštalácie merača
rýchlosti, kamier pri prechodoch pre chodcov, prípadne označenie prechodov pre chodcov
svetelnou signalizáciou. K tejto skutočnosti starosta informoval p. Daniša o prebiehajúcom
konaní na umiestnenie jedného takého radaru pri cintoríne a zároveň nevylučuje zakúpenie
ďalšieho v novom rozpočtovom roku 2022.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 17.06.2021
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 12/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
(prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 13/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky Obce Bíňovce o kontrolnej činnosti za
obdobie od 01.01.2021 do 10.06.2021.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 14/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
1. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021
2. poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
(prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 15/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
Záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2020
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 16/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 17/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Záverečný účet Obce Bíňovce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad
(prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0)
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 18/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach

schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia zisteného 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, upraveného
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 26 574,62 EUR a
zostatok finančných operácií vo výške 10 353,50 EUR na tvorbu rezervného fondu
(prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 19/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Individuálnu výročnú správu za rok 2020.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 20/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Inventarizačný zápis a Inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2020.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 21/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1-35/2021.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 22/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 36/2021 čerpanie prostriedkov z vlastných zdrojov vo
výške 9 401,72 Eur na preklenutie časového obdobia do doby poskytnutia nenávratného
finančného príspevku – zriadenie WIFI prístupových bodov.
(prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 23/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 37/2021 vo výške 9 540,- Eur (180,- Eur/žiak) na
poskytnutie finančných prostriedkov Obci Trstín na projekt „Školská jedáleň v KD Trstín“ čerpanie z rezervného fondu obce.
(prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 24/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 38/2021 vo výške 4 000,- Eur na adaptáciu sýpky na
hasičskú zbrojnicu – čerpanie z rezervného fondu.
(prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 25/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 39/2021 vo výške 1 500,- Eur – 5 % spoluúčasť
k poskytnutej dotácii (adaptácia sýpky na hasičskú zbrojnicu) – čerpanie z rezervného fondu.
(prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0)
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 26/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostu obce.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 27/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje spustenie procesu zmeny územného plánu v lokalite Zámostky spočívajúcu
v zmene koeficientu zastavanosti z 0,02 na 0,20 s podmienkou, že náklady bude znášať
investor – SVADBOLINA, s.r.o..
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 28/2021 zo dňa 17.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na vybudovanie optickej internetovej siete,
káblovej televízie a rekonštrukciu obecného rozhlasu v obci Bíňovce.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 29/2021 zo dňa 17.06.2021
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.
Mariánom Novákom, majetkové priznania podané hlavnou kontrolórkou obce p. Boženou
Trúchlou a riaditeľkou MŠ Mgr. Ivonou Bačovou.
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
V Bíňovciach dňa 17.06.2021
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : p. Michal Petrovič
p. Pavol Kemka

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

Ing. Marián Novák
starosta obce
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