Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 02.12.2021
o 18.00 hod. vo Svadobke v Bíňovciach
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bíňovce
Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
materskej školy
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 -2024
Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024
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 : Mgr. Marianna Kumančíková, Marcela Rábarová, Michal Petrovič,
Mgr. Vladimír Fandel, Rastislav Zajíček, Pavol Kemka
Neprítomní poslanci: Peter Halaša
Ostatní prítomní: Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Jozef Tarkoš
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 určené
Marcela Rábarová a Marianna Kumančíková.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce Ing. Marián Novák oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Navrhol poslancom doplniť program o bod, v ktorom sa prerokuje doručená žiadosť o dotáciu
z rozpočtu obce.
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Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili jednomyseľne doplnený program zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 17.06.2021 boli prijaté uznesenia č. 12 – 29/2021. Starosta
skonštatoval, že prijaté uznesenia č. 1-27,29/2021 boli splnené a uznesenia dlhodobého
charakteru sú plnené priebežne.
Starosta ďalej navrhol zrušenie uznesenia č. 28/2021 zo dňa 17.06.2021 o vyhlásení
verejnej obchodnej súťaže na vybudovanie optickej internetovej siete, káblovej televízie
a rekonštrukciu obecného rozhlasu v obci Bíňovce. O ďalšom riešení uvedenej situácie bude
starosta informovať v bode „Rôzne“. Starosta dal hlasovať o zrušení uznesenia č. 28/2021 zo
dňa 17.06.2021.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci obecného zastupiteľstva zrušili jednomyseľne uznesenie OZ v Bíňovciach č.
28/2021 zo dňa 17.06.2021.
Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou o výsledkoch kontroly za
obdobie od 01.07.2021 do 30.11.2021. (Príloha č. 1) Za sledované obdobie boli vykonané
kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021.
Kontrola pokladničnej hotovosti bola vykonaná k 30.08.2021 a 27.10.2021 zostatky
pokladničnej hotovosti súhlasili so zostatkami v pokladničnej knihe. Neboli zistené rozdiely.
Kontrola pokladničných dokladov za obdobie 6-10/2021 – neboli zistené nedostatky.
Kontrola účtovných dokladov za obdobie 6-11/2021 bola zameraná na formálnu
a vecnú správnosť, 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. Neboli
zistené nedostatky. Prebehla kontrola prijatých faktúr. Čerpanie výdavkov bolo v súlade
so schváleným rozpočtom na rok 2021. Kontrola finančných výkazov za 1- 9/2021 (FIN 112, FIN 3-04,FIN 4-04, FIN 5-04 a FIN 6-04). Kontrola zostatku finančných prostriedkov na
bankových účtoch k 30.09.2021 – súhlasil so zostatkom v účtovných výkazoch.
Kontrola pohľadávok – neboli zistené nedostatky.
Kontrola vybavovania sťažností – neboli prijaté sťažnosti a petície.
Poslanci uvedenú správu vzali na vedomie.
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6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Hlavná kontrolórka obce p. Božena Trúchla oboznámila poslancov s Návrhom plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 (Príloha č.2)
a navrhla poslancom prijať nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bíňovce v súlade s § 11 ods. 4 a 18 f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
1. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022
2. poveruje
hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.
polrok 2022 a poverujú hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti.
Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
7. Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Bíňovce
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č.1/2021 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Bíňovce (Príloha č. 3).
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Bíňovce.
Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
8. Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy.
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy. (Príloha č. 4).
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Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy.
Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
9. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
Starosta obce informoval poslancov o doručenej žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce vo výške 2 000,- Eur. (Príloha č.5) Žiadosť podala Rímsko – katolícka cirkev, farnosť
Trstín, filiálka Bíňovce. Finančné prostriedky žiada na čistenie strešnej krytiny na budove
kostola sv. Michala Archanjela v Bíňovciach. Do návrhu rozpočtu bolo zapracované
poskytnutie dotácie vo výške 2 000,- Eur. Poslanci súhlasili s poskytnutím dotácie v uvedenej
výške.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili poskytnutie dotácie vo výške 2000,- Eur Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Trstín, filiálka Bíňovce z rozpočtu obce v zmysle VZN 1/2017
o poskytovaní dotácií a finančného príspevku z rozpočtu obce.
Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2024
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojim stanoviskom k návrhu
rozpočtu (Príloha č. 6) a v závere skonštatovala :
Návrh viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu obce na rok 2022 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Po zohľadnení týchto skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh
rozpočtu na rok 2022 schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024 zobrať na
vedomie.
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Poslanci uvedené stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022
a viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024 zobrali na vedomie.
11. Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na roky 2022 - 2024.(Príloha
č.7) Uvedený návrh obsahuje rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2022 - 2024, zároveň
obsahuje skutočné plnenie za predchádzajúce 2 rozpočtové roky 2019, 2020 a schválený
rozpočet na rok 2021 spolu s očakávanou skutočnosťou 2021. Starosta a účtovníčka obce
podľa požiadaviek poslancov informovali o jednotlivých položkách rozpočtu.
Rekapitulácia 2019
skutočnosť

Príjmy spolu

2021

2021

2022

2023

2024

skutočnosť

rozpočet

očakávaná
skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

Príjmové finančné
operácie

13 301,42

340 466,20
300 112,70
30 000,00
10 353,50

Výdavky spolu

248 218,49
235 216,79
13 001,70

272 453,47
262 823,47
9 630,00

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné
operácie

299 235,02
285 933,60

2020

363 768,09
283 568,09

428 633,96
295 133,96
0,00
133 500,00

295 133,96
295 133,96

295 133,96
295 133,96

80 200,00

446 295,72
320 043,39
9 401,70
86 240,00

363 768,09
283 568,09
80 200,00

446 156,53
320 514,81
125 641,72

428 633,96
295 133,96
133 500,00

271 813,96
271 813,96

272 113,96
272 113,96

Starosta dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2022.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci rozpočet Obce Bíňovce na rok 2022 jednomyseľne schválili a rozpočty Obce
Bíňovce na roky 2023 a 2024 vzali na vedomie.
Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
12. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami č.
40 - 110/2021 vykonanými za obdobie od 01.06.2021 - 30.11.2021. Jednotlivé rozpočtové
opatrenia boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 8 )
Poslanci rozpočtové opatrenia č. 40 - 110/2021 zobrali na vedomie.
13. Rôzne
Starosta ďalej informoval poslancov :
 o vydanom nariadení vykonať v období od 10.11.2021 do 31.12.2021 riadnu
inventarizáciu všetkých hospodárskych prostriedkov, ktorých vlastníkom a správcom
je Obec Bíňovce a zriadení inventarizačnej komisie v zložení :
predseda : Marcela Rábarová
členovia : Iveta Petrovičová, Katarína Kolarovičová
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členovia čiastkovej inventarizačnej komisie pre stredisko MŠ a ŠJ Bíňovce : Mgr.
Ivona Bačová, Mgr. Martina Šoková, Silvia Zajíčková, Monika Vitálišová.


nájomcovia obecného bytu v budove MŠ Denis Špaček a Mária Machová
vypovedávajú nájomnú zmluvu z dôvodu sťahovania. Starosta oboznámil poslancov
so žiadosťami o prenájom uvedeného bytu, ktoré boli na obecný úrad doručené. Jedná
sa o žiadosť p. Igora Čeledu a žiadosť Ing. Martiny Romanovej, ktorá žiadala
o prenájom bytu pre svoju matku. Poslanci sa po diskusii zhodli, že byt bude pridelený
p. Igorovi Čeledovi. Doba nájmu a výška nájomného bude odsúhlasená na
nasledovnom zasadnutí OZ.

Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili prenájom obecného bytu p. Igorovi Čeledovi.
Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
 starosta po konzultácii s právnikmi navrhol poslancom uzatvorenie zmluvy so
spoločnosťou NETcon Europe, s.r.o. o nájme konzol obecného rozhlasu. Operátor
vybuduje optickú dátovú sieť a prostredníctvom nej bude vopred neurčeným
záujemcom poskytovať na území obce elektronické komunikačné služby.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili uzatvorenie zmluvy – priamy prenájom konzol
obecného rozhlasu za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb so
spoločnosťou NETcon Europe, s.r.o..
Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
 p. Andrea Šimek Mikleová požiadala o odpustenie nájmu za prenájom obecných
priestorov v budove bývalej ZŠ počas obdobia, v ktorom musí byť tanečná škola
z dôvodu pandémie COVID – 19 zatvorená.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili odpustenie nájmu p. Andrei Šimek Mikleovej počas
uzatvorenia tanečnej školy z dôvodu pandémie.
Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
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 o doručenej žiadosti o povolenie parkovania (užívanie verejného priestranstva) od p.
Jaroslava Guzoňa, ktorý žiadal o povolenie parkovania 1 karavanu a 3 prívesných
vozíkov na asfaltovej ploche pri Svadobke o výmere 50 m2.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
0

Mená poslancov
-

Proti

6

Zdržal sa

0

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

Poslanci neschválili žiadosť p. Guzoňa o užívanie verejného priestranstva – parkovanie
karavanu a prívesných vozíkov.
Prítomní 6, za 0, proti 6, zdržal sa 0
 o riešení situácie s kanalizáciou a možnosti vybudovať kanalizačný zberač
v spolupráci s okolitými obcami Horná Krupá, Dolná Krupá, Trstín. Podmienkou je
vstup Obce Bíňovce do Združenia obcí EKO Karpaty a schválenie stanov združenia.
(Príloha 9)
Starosta dal hlasovať o vstupe Obce Bíňovce do združenia EKO Karpaty
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili vstup Obce Bíňovce do Združenia obcí EKO Karpaty.
Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
Ďalej starosta oboznámil poslancov so stanovami Združenia obcí EKO Karpaty
požiadal ich o schválenie stanov uvedeného združenia.

a

Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

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

Proti
Zdržal sa

0
0

-

Poslanci jednomyseľne schválili stanovy Združenia obcí EKO Karpaty.
Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
 kamenárstvo Stone Industry, odstúpilo od svojho zámeru - prenájom obecného
pozemku, p. č. 260/3, výmera 50 m2, ostatná plocha, LV č. 774, k. ú. Bíňovce. Účelom
prenájmu malo byť dočasné umiestnenie výstavného kontajnera, rozmer 12,5 m x 4 m.
 k žiadosti p. Velšica o odkúpenie pozemkov priliehajúcich k predajni potravín, ktorej
sa stal vlastníkom zvolá starosta v januári pracovné stretnutie.
 Trnavský samosprávny kraj nám z Centrálneho krízového fondu poskytol príspevok za
účelom riešenia projektu Revitalizácia vodného toku Hučák vo výške 2 200,- Eur.
Revitalizácia bola zrealizovaná. Upravil sa terén a svojpomocne boli vysadené
stromy. Starosta poďakoval poslancom p. Halašovi, p. Kemkovi a p. Zajíčkovi za
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účasť na brigáde. Zároveň poďakoval ostatným aktívnym občanom p. Gregušovi, p.
Tarkošovi st., p. M. Štibranému a ostatným občanom, ktorí sa zúčastnili na brigáde.
Na záver starosta zaželal prítomným pokojné prežitie vianočných sviatkov.
14. Diskusia
V diskusii sa poslanec Rastislav Zajíček pýtal starostu na dôvod prečo neboli doteraz
zrealizované práce na zastrešení obecných budov sýpka, časti starého kultúrneho domu
a budove zasadacej a sobášnej miestnosti do ktorých zateká.
Starosta informoval najskôr o nevyhnutnosti výpovede zmluvného vzťahu s víťazom
predchádzajúceho verejného obstarávania na budovu sýpky. Ďalej konštatoval potrebu
vydania stavebného povolenia, aktualizácie rozpočtu z dôvodu enormného zdražovania
stavebného materiálu ako i služieb na opravu a následné nové verejné obstarávanie .
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 02.12.2021
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 30/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje doplnený program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednomyseľne.
(za 6/6, proti 0/6, zdržal sa 0/6)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 31/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
ruší uznesenie OZ v Bíňovciach č. 28/2021 zo dňa 17.06.2021, jednomyseľne.
(za 6/6, proti 0/6, zdržal sa 0/6)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 32/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce Bíňovce o kontrolnej činnosti za obdobie
od 01.07.2021 do 30.11.2021.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 33/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bíňovce na I. polrok 2022
a poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej
činnosti, jednomyseľne.
(za 6/6, proti 0/6, zdržal sa 0/6)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 34/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bíňovce,
jednomyseľne.
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(za 6/6, proti 0/6, zdržal sa 0/6)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 35/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje VZN č.2 /2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy, jednomyseľne.
(za 6/6, proti 0/6, zdržal sa 0/6)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 36/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 2 000,- Eur Rímsko - katolíckej cirkvi, farnosť
Trstín, filiálka Bíňovce z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií
a finančného príspevku z rozpočtu obce, jednomyseľne.
(za 6/6, proti 0/6, zdržal sa 0/6)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 37/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 20222024.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 38/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje rozpočet Obce Bíňovce na rok 2022, jednomyseľne.
(za 6/6, proti 0/6, zdržal sa 0/6)
REKAPITULÁCIA

2022

Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
z toho
- RF
- zostatok fin. prostriedkov z predch.
rokov

428 633,96
295 133,96
0,00
133 500,00

Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

428 633,96
295 133,96
133 500,00
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103 500,00
30 000,00

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 39/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
Berie na vedomie rozpočet Obce Bíňovce na rok 2023, 2024.
REKAPITULÁCIA

2023

2024

Príjmy spolu
Bežné príjmy - Obec
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie - RF

295 133,96
295 133,96

295 133,96
295 133,96

Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

271 813,96
271 813,96

272 113,96
272 113,96

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 40/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 40 - 110/2021.
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 41/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje prenájom obecného bytu v budove MŠ p. Igorovi Čeledovi, jednomyseľne
(za 6/6, proti 0/6, zdržal sa 0/6)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 42/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje uzatvorenie zmluvy – priamy prenájom konzol obecného rozhlasu za účelom
poskytovania elektronických komunikačných služieb so spoločnosťou NETcon Europe, s.r.o.,
jednomyseľne.
(za 6/6, proti 0/6, zdržal sa 0/6)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 43/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje odpustenie nájmu p. Andrei Šimek Mikleovej počas uzatvorenia tanečnej školy
z dôvodu pandémie a nariadení vlády a ÚVZ SR, jednomyseľne.
(za 6/6, proti 0/6, zdržal sa 0/6)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 44/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
neschvaľuje žiadosť p. Guzoňa o užívanie verejného priestranstva – parkovanie karavanu
a prívesných vozíkov, jednomyseľne.
(za 0/6, proti 6/6, zdržal sa 0/6)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 45/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje vstup Obce Bíňovce do Združenia obcí Horná Krupá, Dolná Krupá, Trstín,
Bíňovce s názvom EKO Karpaty, jednomyseľne.
(za 6/6, proti 0/6, zdržal sa 0/6)
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 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 46/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje stanovy Združenia EKO Karpaty, jednomyseľne.
(za 6/6, proti 0/6, zdržal sa 0/6)
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 47/2021 zo dňa 02.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostu obce.
V Bíňovciach dňa 02.12.2021
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : Marcela Rábarová

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

Mgr. Marianna Kumančíková .....................................................

Ing. Marián Novák – starosta obce

11

